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HOOGTEPUNTEN 2019

45 MUZIEK! EN DANS!
VOORSTELLINGEN " 
157 ARTIESTEN " 86 
CONTEXTACTIVITEITEN 
" 24 FESTIVAL!
DAGEN " 27 LOCATIES 
IN TWAALF STEDEN " 
2 EIGEN CREATIES " 10 
PREMIÈRES " 25.102 
BEZOEKERS
&
NOMINATIE AMSTERDAMPRIJS VOOR 
DE KUNST VAN HET AFK IN CATEGORIE 
BESTE PRESTATIE
uit het juryrapport: ‘De Biënnale heeft door de jaren heen een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt en een groeiend aantal zalen in Nederland 
en België en in Slovenië verbindt zich eraan. Met een evenement dat 
zo avontuurlijk is, willen zij blijkbaar graag samenwerken. Pionieren 
met een dans- en muziekvorm die al bijna twee eeuwen bestaat, het 
kan en is het resultaat van het doorzettingsvermogen van 
Ernestina van de Noort.’
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De Flamenco Biënnale Nederland presenteerde en produceerde in 2019 haar 
zevende editie: een programmering van internationale allure, en ontwikkelde 
daarnaast (grotendeels op lokaal niveau) contextprogrammering, participatieve- en 
talentontwikkelingsprogramma’s en inclusieprojecten. Tijdens deze zevende editie 
presenteerden we 45 muziek- en dansvoorstellingen en 86 contextactiviteiten op 
24 festivaldagen. Het festival speelde zich af op 27 locaties in twaalf steden en trok 
meer dan 25.102 bezoekers. 

Wij organiseerden de Intermezzo Flamenco Serie: concerttournees in Nederland 
en de buurlanden die in de geest van het festival de nieuwste ontwikkelingen in het 
genre signaleren. De cyclus werd in 2019 bezocht door 1.767 personen, vormt qua 
inhoud en vorm een schakel tussen de festivaledities, en is in artistiek en publicitair 
opzicht een waardevolle opmaat naar de volgende Biënnale. 

Het festival werd in 2019 genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst van 
het AFK, in de categorie Beste Prestatie. 

Andrés Marín tijdens de openingsvoorstelling ‘D. Quixote’ in ITA, 18 januari 2029       
foto: Eric van Nieuwland
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INTRODUCTIE
De Flamenco Biënnale Nederland [hierna FBN] heeft zich na zeven edities gevestigd 
als internationaal toonaangevend en onderscheidend muziek- en dansfestival, met 
als kloppend hart een van Europa’s oudste kunstvormen: de flamenco. Door een 
eigenzinnige en gedurfde programmering van de top en voorhoede van artiesten 
uit Spanje, Nederland en steeds meer andere muzikale culturen heeft het festival 
nationaal en internationaal een naam opgebouwd als pionierend en prestigieus 
kunstenfestival van hoge artistieke waarde. Iedere twee jaar toont het festival ‘the 
state of the art’ in flamenco én daar voorbij. Met haar creaties en (co)producties is 
zij een voorloper, die de kunstvorm toont in dialoog en wisselwerking met andere 
(eigentijdse) muziek- en dansvormen. FBN is daarmee een unieke flamencovrijplaats 
in de wereld geworden, waar de kunst onderzocht, opgerekt en binnenstebuiten 
gekeerd wordt.

MISSIE & HOOFDDOELSTELLING
MISSIE
FBN presenteert de flamenco als hedendaagse kunstvorm en als vitale volkskunst 
van betekenis aan een zo groot en divers mogelijk publiek. Met visionaire makers 
van nu toont FBN hoe een van oorsprong uiterst lokale dans- en muziektraditie tijd 
en plaats kan ontstijgen in moderne, spannende theatrale en muzikale vormen, en 
vanuit eigentijdse platforms een zo breed mogelijk publiek kan bereiken, beroeren en 
ontroeren.

HOOFDDOELSTELLING
FBN biedt een genre- en discipline-overstijgend avontuurlijk festivalprogramma van 
hoogwaardige artistieke kwaliteit waarbij diversiteit en multidisciplinariteit voorop 
staan, met makers die dwars door de grenzen van het genre stappen. Een ‘Holland 
Festival van de flamenco’ te verwezenlijken, een festival met een eigen(gereid) 
gezicht, dat het Nederlandse festivalpalet en het cultuurlandschap duurzaam 
verrijkt. 

POSITIONERING
PLAATS IN HET VELD
In het internationale flamencoveld en het nationale podiumkunstenveld is FBN 
door haar innovatieve artistieke profiel en de thematische bundeling van de diverse 
context- en hoofdprogrammaonderdelen duidelijk onderscheidend. Sinds onze 
verschijning in 2006 inspireren we buitenlandse én Spaanse festivals die sinds een 
paar jaar voorzichtig ‘beyond flamenco’ programmeren. 

Als organisator, promotor en (co)producent bindt FBN een breed palet van 
hoogstaande culturele en maatschappelijke partijen aan elkaar, op lokaal, landelijk 
en internationaal niveau. In de tien Nederlandse steden waar we actief zijn, 
positioneren we ons in de ketens van talentontwikkeling, participatie, productie en 
presentatie. 

FBN knoopt intensieve samenwerkingsverbanden aan met makers, ensembles en 
festivals in binnen- en buitenland. Daarbij is de artistieke kwaliteit leidend. Met 
Amsterdam als standplaats is ons lokale netwerk (en het potentieel aan nieuwe 
partners) groot.
Voor de uitvoering van zijn activiteiten werkt FBN landelijk samen met ca. dertig 
zalen waar het festival wordt gepresenteerd. Door onze betrokkenheid in de hele 
keten, van amateur- tot opleidings- tot presentatie-instelling, versterkt FBN actief 
de lokale en regionale culturele infrastructuur. In onze standplaats is dat het meest 
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zichtbaar in de overige festivalsteden bouwen we die rol uit. FBN verrijkt het profiel 
van de theaters in Nederland met programma’s en premières die er zonder haar 
niet zouden staan en een meerwaarde krijgen door de rijke contextprogrammering. 
Daarnaast profiteren de regionale theaters van onze stevige landelijke pr en 
financiële (package) deals voor binnen het festival rondreizende voorstellingen.

Een belangrijk aanknopingspunt voor het contact met de lokale omgeving vormt het 
fijnmazig netwerk van flamencoverenigingen en -scholen. Alleen al in Amsterdam 
werken we samen met twintig organisaties op het gebied van participatie, 
communicatie en marketing. 

In 2019 is FBN gestart met projecten toegespitst op mensen met een beperking. Ons 
netwerk van zorgorganisaties, belangenorganisaties en culturele partners op dit vlak 
breidt zich langzaam maar zeker uit; deze ontwikkeling willen we niet overhaasten. 
De programmering waarin de projecten resulteren bieden we steeds breder aan.   

BIJDRAGE AAN DE PLURIFORMITEIT 
FBN is het enige instituut in Nederland dat zich op deze schaal en dit niveau toelegt 
op het presenteren van dit kunstgenre. Vanuit ‘de flamenco als smeltkroes’ leggen 
we vermoede en onvermoede verbindingen met de podiumkunsten in het algemeen. 
FBN programmeert makers en producties die niet elders in Nederland te zien zijn 
en ontwikkelt zelf originele creaties door vanuit een uniek vogelvluchtperspectief 
artiesten en ensembles - vanuit verschillende disciplines en genres - bijeen te 
brengen, waardoor flamenco in wijde verschijningsvormen de landelijke podia 
verrijkt.
Met flamenco als een bij uitstek krachtig ritmisch en verbindend instrument, 
wordt sinds 2006 een vernieuwend en grensverleggend internationaal 
podiumkunstenfestival vormgegeven op Nederlandse bodem dat bijdraagt aan de 
pluriformiteit in het Nederlandse kunstenveld en het duurzaam verrijkt. FBN heeft 
een (festival)traditie ontwikkeld die er eerder niet was.

DE POWER VAN FLAMENCO - Gemeenschapsgevoel stimuleren 
In Nederland is de eigen traditionele muziekcultuur praktisch verdwenen; (samen) 
dansen en bewegen op (traditionele) muziek is eerder uitzondering dan regel. FBN 
toont de schoonheid van de volkstraditie in al haar omvang te tonen: flamenco is 
als een oeroude volkskunst met een bijzondere ritmische kracht, een instrument om 
iets bij de toeschouwer los te maken. De kunstvorm beoogt niet te behagen, maar te 
(be)roeren en ontroeren, te raken en ontregelen. Dat wil FBN ook te bewerkstelligen 
bij een breed en divers publiek met en zonder beperking. We dragen met onze 
activiteiten bij aan het culturele klimaat en dus aan de samenleving. Dat begint 
bij individuele ervaringen. Antropoloog Claude Lévi-Strauss omschreef het als de 
heilzame werking van muziek, de totaalervaring die muziek teweegbrengt: “De 
vreugde van de ziel die wordt uitgenodigd om zich in het lichaam te herkennen.” 
Beter dan Lévi-Strauss kunnen we het niet zeggen: “De muziek beleeft zich in mij, ik 
beluister mezelf door haar heen.” Flamenco is een kunstvorm die deze esthetische 
ervaring op bijzondere wijze kan uitlokken. Wanneer ritme wordt toegelaten, en 
wellicht de eigen, innerlijke ritmes worden ontkoppeld, wordt de menselijke natuur 
verrijkt.

De essentie van flamenco is participatie. Toeroepingen vanuit het publiek openen 
een communicatiekanaal dat van publiek serieuze deelnemers aan de uitvoering 
maakt. De chemie tussen musici en toehoorders schept een collectief verbond 
en kan een onuitsprekelijk moment van schoonheid en loutering veroorzaken (de 
zogenaamde duende*). Ook als die catharsis niet wordt bereikt, blijven er veel 
participatieve en educatieve activiteiten over om elkaar te ontmoeten: FBN host 
een uitgebreid context- en educatieprogramma van (gratis) workshops, openbare 
masterclasses, films, (foto)tentoonstelling en verdiepende lezingen. We bieden veel 
ruimte voor ontmoeting en een actieve dialoog tussen (internationale) professionele 

* D
uend

e is een onverta
a

lb
a

a
r b

eg
rip

; letterlijk b
etekent het 

‘elf’ of ‘g
eest’. H

et is een kra
cht, d

ie zich m
a

nifesteert d
oor 

een sa
m

ensp
el va

n b
ep

a
a

ld
e kla

nken, w
oord

en, g
eb

a
ren. 

H
et p

ub
liek voelt d

a
t er zich tussen d

e m
usici iets m

a
g

isch 
voltrekt en b

ea
ntw

oord
t d

it m
et toejuiching

en (het zog
e-

na
a

m
d

e ja
leo], zoa

ls a
g

ua
 (w

a
ter) of het b

ekend
e olé, een 

verb
a

stering
 va

n het A
ra

b
ische In sh!

’A
ll!

h; ‘zo G
od

 ’t w
il’.



7

dansers en musici en gepassioneerde en ambitieuze amateurs.

INNOVATIE VANUIT TRADITIE - Een internationale positie claimen
FBN heeft vanaf haar eerste editie duidelijk ingezet op innovatie en herwaardering 
van het genre als podiumkunst. Ze is geïnteresseerd in de zoektocht van een nieuwe 
generatie flamencomakers die de (strenge) traditie omwoelen, heilige huisjes 
omverschoppen en de kunstvorm opnieuw uitvinden met behoud van de geest en 
kwaliteit van het oude. FBN is een platform voor experiment en bevindt zich met 
plezier op het snijvlak van traditie en moderniteit en zoekt daarbij de grenzen op 
van het genre. Dit in de geest van de woorden van theatermaker Erik Vos: ‘Traditie 
ontstaat als je zowel tekstgetrouw als rebels kunt zijn, als er een balans bestaat 
tussen traditie en het gevecht ertegen. (…) Vernieuwing en ontwikkeling horen ook bij 
de traditie. Repertoire is niet ouderwets, het geeft toegang tot het verleden.’ 
FBN onderscheidt zich hiermee in het internationale veld en krijgt daarvoor 
wereldwijde waardering, zo ook weer in 2019. In Andalusië zou FBN as is niet kunnen 
bestaan: het is onze uitzonderlijke standplaats die maakt dat we de flamencotraditie 
zo vrij kunnen benaderen. 

ARTISTIEKE ONTWIKKELING
FBN gaf naar ambitie een staalkaart van de nieuwste ontwikkelingen in het genre 
anno 2019 en liet zien een plek te zijn voor (jonge) makers, artiesten die zoeken 
naar nieuwe wegen binnen het genre. Met een avontuurlijke, grensverleggende 
programmering weten we een breed, gevarieerd publiek te bereiken en ‘in beweging’ 
te zetten. In 2019 profileerde het tweejaarlijkse festival zich met haar innovatieve 
artistieke profiel. Met een waaier aan nieuwe flamencovormen presenteerden we 
een gevarieerd dans- en muziekpalet dat een breed publiek bereikte. 
We verduurzaamden de banden met iconische makers, flamencovrijheidsvechters 
die met ‘gestrekt been het theater ingaan’ (Volkskrant), die we sinds 2006 volgen, 
met fast rising stars als Patricia Guerrero (Dancer in Focus) en met experimentele 
jonge dansmakers als Sara Cano en Vanesa Aibar. Beiden breken als gevolg van 
Nederlands succes nu ook in Spanje en internationaal door en vroegen ons om een 
residency als FBN aan te vragen bij het Teatros de Canal voor nieuw werk. Met Aibar 
maakten we in coproductie met het SoriFestival (Zuid-Korea) het begin van een korte 
creatie Pansori-Flamenco, waarvan het vervolg nog onduidelijk is. 
We knoopten nieuwe banden aan met artiesten met een duidelijke artistieke visie en 
openheid van geest, en voor wier transculturele uitingen FBN een podium biedt. Zo 
presenteerde FBN Luminescencia, gemaakt op verzoek van de Iraaks-Amerikaanse 
trompettist Amir elSaffar, waarin cante jondo* met klassieke Irakese Maqams 
versmolt. 
De ontwikkeling van ons artistieke profiel door middel van eigen onderscheidende 
creaties is mogelijk dankzij de nationale verankering en de versteviging van het 
internationale netwerk. FBN realiseerde of continueerde in 2019 samenwerking 
met Nederlandse en internationale partners als de Cello Biënnale, November 
Music, Slagwerk Den Haag en Fondation Royaumont (FA). We verbonden ons 
nauwer aan het internationale veld door de Vereniging Internationale Flamenco 
Festivals in Spanje (mede) op te richten, en namen (als gebruikelijk) deel aan diverse 
expertmeetings en showcases voor Flamenco en Jazz in Spanje georganiseerd 
door de SGAE, de Spaanse auteursrechten-organisatie. Onze eigen eerste 
expertmeeting in 2019 werd helaas afgeblazen wegens een te groot financieel risico. 
Ter bevordering van kennisuitwisseling en co-creatie onderhield FBN in de afgelopen 
periode echter contact met o.a.: Flamenco Biënnale Sevilla, Ciutat Flamenco, Festival 
Jerez, Flamenco on Fire Pamplona, New York, London Flamenco Festival, Festival 
Rome, Tanzhaus Düsseldorf, Théâtre Chaillot Parijs, Bozar Brussel en Viva Flamenco 
Festival Moskou. 
We realiseerden de export van het festival: Bi Flamenko, de Flamenco Biënnale 
Slovenië is sinds 2018 een feit en alterneert met ons festival. FBN’s artistiek directeur 
is de artistic curator. De tweede editie vond plaats op 14-18 februari 2020 in 
cultuurcomplex Cankarjev Dom. Naar doelstelling tonen we de ‘best off’ FBN en is het 
zusterfestival afzetgebied voor onze producties. In 2018 toonden we Qasida (onze 
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eerste Oost-Westcreatie uit 2011) waarin de oude Oriënt via moderne wegen terug 
naar de flamenco werd gebracht), Bagatelles (flamenco-elektronica dansexperiment 
met Ana Morales) en dit jaar de percussieve battle ‘Kick-Pluck…’ die we met 
Slagwerk Den Haag maakten voor onze festivaleditie 2019. 

Het verdiepende contextprogramma werd uitgebreid met een filmprogramma (i.s.m. 
Cinedans) en keynotelezingen rondom de voorstellingen (ism Instituto Cervantes) 
gaf de flamencokunst een bredere inbedding. We verstevigden ons workshop- en 
masterclassprogramma voor amateurs en professionals en leken, door meer variëteit 
in aanbod en meer gratis openbare lessen. We brachten flamenco in de openbare 
ruimte met flamenco-pop ups op draagbare vloertjes. Dat gebeurde op diverse 
stadsroutes en theaterfoyers voorafgaande aan de hoofdvoorstellingen. En deden 
een succesvolle pilot ‘Flamencoproms’ in het MGIJ met twee dagen doorlopende 
contextprogrammering. 

Niet voorgenomen, maar met veel plezier in het contextprogramma gerealiseerd was 
het succesvolle Flamenco Inclusivo-programma voor mensen met een beperking. 
Onder het motto ‘Laat zien wat je kunt’ ontwikkelden we voor editie 2019 ism 
Cultuurhuis Wherelant /Theatergroep Flexibel (Purmerend) en Lucia Marthas 
Institute Amsterdam een bijzondere double bill met inclusiedans in Purmerend, 
Amsterdam en Den Haag. Daartoe nodigden we de Spaanse choreograaf/danser/
pedagoog José Galán uit, die in Spanje dansprofessionals en amateurs met en 
zonder handicap samenbrengt. Het programma gaf een impactvolle nieuwe 
impuls en sprankel aan het festival, en wordt de komende periode gecontinueerd. 
“Handicap of niet: Flamenco is plezier”, schreef NRC Handelsblad (*****). 
Met flamenco als ‘vehicle’, als een bij uitstek krachtig ritmisch instrument, wordt sinds 
2006 een vernieuwend en grensverleggend internationaal podiumkunstenfestival 
vormgegeven op Nederlandse bodem dat bijdraagt aan de pluriformiteit in het 
Nederlandse kunstenveld en het duurzaam verrijkt. Zo ook met de 2017-2019 edities 
en met de twee Intermezzo reeksen die in het tussenjaar de aandacht van het 
publiek met bijzondere concerten vasthielden. 
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GEDETAILLEERD ACTIVITEITENVERSLAG: 
VII FLAMENCO BIËNNALE NEDERLAND 

s 

Amsterdam: 
Muziekgebouw aan ‘t IJ, 
Bimhuis, International 
Theater Amsterdam (ITA), 
Bellevue, Podium Mozaïek, 
OBA, De Hallen West, 
Chassé Studio, Lloyd Hotel, 
De Uitkijk |Rotterdam: 
Theater Rotterdam, 
LantarenVenster, De 
Doelen, Conservatorium 
Codarts, Grounds| Den 
Haag: Zuiderstrandtheater, 
De Nieuwe Kerk, De 
Nieuwe Regentes|Utrecht: 
Stadsschouwburg Utrecht, 
TivoliVredenburg, Instituto 
Cervantes Eindhoven: 
Muziekgebouw Frits 
Philips | Maastricht: 
Theater a/hVrijthof| 
Groningen: De Oosterpoort 
Amersfoort: De Lieve 
Vrouw | Purmerend: De 
Purmaryn| Antwerpen: De 
Roma | Gent: De Centrale       
Ljubljana: Cankarjev Dom

18 JANUARI ! 10 FEBRUARI 
2019 " 24 DAGEN " 12 
STEDEN " 27 THEATERS 
& CONCERTZALEN " 45 
VOORSTELLINGEN & CON!
CERTEN " 157 ARTIESTEN " 
86 CONTEXTACTIVITEITEN 
" 40 WORKSHOPS " 25.102 
BEZOEKERS
AMSTERDAM: MUZIEKGEBOUW 
AAN ‘T IJ, BIMHUIS, INTERNATIONAL 
THEATER AMSTERDAM #ITA$, 
BELLEVUE, PODIUM MOZAÏEK, 
OBA, DE HALLEN WEST, CHASSÉ 
STUDIO, LLOYD HOTEL, DE 
UITKIJK ROTTERDAM: THEATER 
ROTTERDAM, LANTARENVENSTER, 
DE DOELEN, CONSERVATORIUM 
CODARTS, GROUNDS DEN HAAG: 
ZUIDERSTRANDTHEATER, DE NIEUWE 
KERK, DE NIEUWE REGENTES 
UTRECHT: STADSSCHOUWBURG 
UTRECHT, TIVOLIVREDENBURG, 
INSTITUTO CERVANTES EINDHOVEN: 
MUZIEKGEBOUW FRITS PHILIPS  
MAASTRICHT: THEATER A"H 
VRIJTHOF GRONINGEN: DE 
OOSTERPOORT AMERSFOORT: DE 
LIEVE VROUW  PURMEREND: DE 
PURMARYN ANTWERPEN: DE ROMA  
GENT: DE CENTRALE LJUBLJANA: 
CANKARJEV DOM
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In juni 2019 bereikte ons het heugelijke nieuws dat het festival genomineerd is voor 
de Amsterdamprijs voor de Kunst van het AFK, in de categorie Beste Prestatie. 
Uit het juryrapport:

“De Flamenco Biënnale Nederland werd in 2006 opgericht door hispaniste 
Ernestina van de Noort. Ze is erin geslaagd een hoogwaardig en divers 
festivalprogramma neer te zetten, dat het genre van de flamenco overstijgt. 
Het Biënnale-publiek geniet van de combinatie van klassieke en hedendaagse 
dans en muziek. De Biënnale heeft door de jaren heen een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt en een groeiend aantal zalen in Nederland en België en in Slovenië 
verbindt zich eraan. Met een evenement dat zo avontuurlijk is, willen zij blijkbaar 
graag samenwerken. Pionieren met een dans- en muziekvorm die al bijna twee 
eeuwen bestaat, het kan en is het resultaat van het doorzettingsvermogen van 
Ernestina van de Noort. Met haar onuitputtelijke wilskracht zorgt Van de Noort elke 
keer weer voor hoogstaande flamenco in allerlei geuren en kleuren.”

Facts & Figures  - Flamenco karavaan 
Bij de 2017 editie waren er verzoeken van zes nieuwe theaters (De Doelen Rotterdam, 
Utrechtse Schouwburg, Theater a/h Vrijthof Maastricht, De Lieve Vrouw Amersfoort, 
Podium Mozaïek Amsterdam, De Roma Antwerpen)  om te participeren. Dit 
veranderde het voornemen van directeur E. Van de Noort de festivaleditie 2019 
iets in te krimpen, ten behoeve van een gezonder en realistischer voorbereidings- 
en uitvoeringstraject voor haarzelf en het team. Ook deze editie kwamen er 
zalen bij. Bellevue A’dam, Oosterpoort Groningen, De Centrale Gent, en ook het 
theater Cankarjev Dom, het zalencomplex waar in 2020 voor de 2e maal onze 
zusterbiënnale Bi Flamenko plaatsvindt, haakte in op onze programmering voor 
een ‘intermezzo concert’ aldaar. Het festival groeide van 21 naar 27 voorstellings- en 
concertlocaties en van 8 naar 12 steden. We noteerden het gevolg van het grote 
succes en media-aandacht van de vorige edities. De belangstelling van de zalen 
bood nieuwe programmeringskansen, en uitdagingen. De grotere actieradius 
betekende tevens een uitbreiding van het draagvlak onder het publiek. 

Met 45 muziek- en dansvoorstellingen (waarvan 19 grote zaalvoorstellingen) 
op 27 locaties verspreid over 24 festivaldagen met 86 contextactiviteiten, 2 
eigen creaties, 4 wereldpremières en 10 gezelschappen on tour (variërend van 
2 tot 4 voorstellingen) en 157 artiesten was deze editie de omvangrijkste uit ons 
bestaan. Het festival vond evenwichtig verspreid plaats over de diverse steden 
in een uitgebalanceerde en hoogwaardige programmering waar kwalitatief 
geen concessies werden gedaan en diverse artiesten participeerden in zowel 
voorstellingen, contextprogramma’s als workshops, verspreid over de deelnemende 
steden.

Het festival trok meer dan 25.102 bezoekers (22.588 in Nederland) waarvan 
14.258 bezoekers de voorstellingen en concerten bezochten. (13.551 in Nederland, 
707 in België) Het gemiddelde bezettingspercentage was 79% procent. 10.844 
personen bezochten in Nederland het contextprogramma en namen deel aan het 
workshopprogramma. In de steden Amsterdam (86%) en zagen we de hoogste 
opkomst. We constateerden dat de voorstellingen en concerten in de provincie en 
in Gent ons bezettingspercentage helaas niet positief beïnvloedden. Ziedaar een 
uitdaging voor een volgende editie.

De zevende editie werd ditmaal voor het eerst geopend aan het Leidseplein in 
Amsterdam van 18 tm 20 januari in het ITA, Bellevue en de Uitkijk. Daarna reisden 
we door naar Utrecht, Den Haag, Amersfoort, Groningen, Gent, om van 30 januari 
tot en met 3 de februari weer in Amsterdam neer te strijken in het hart van ons 
festival aan het IJ, Muziekgebouw en Bimhuis.  Van 1 tm 3 februari probeerden we 
voor het eerst een doorlopende programmering uit in het Muziekgebouw van 12 tot 
12 – een ‘Flamenco Proms’, met een uitgebreide contextprogrammering (gratis) in de 
openbare ruimte (workshops dans en ritme, films & docu’s, lezingen, flamenco 4kids 
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workshops, meet the artists, sherryproeverij en korte openbare optredens op een 
open podium. (in bijlage dagprogrammaposters). Deze programmering was een 
‘minifestival’ binnen het festival.  Impressie van de contextprogrammering : 
https://www.youtube.com/watch?v=Y6udAoK_Qww. (zie ook de folder 
Amsterdam). 

Dat weekend programmeerden we simultaan Utrecht, Antwerpen Eindhoven, 
Ljubljana. Omdat we in 2017 hadden geconstateerd dat er geen kannibalisatie van 
publiek optrad door ‘parallelle’ programmering in vier steden, durfden we dit ook 
deze editie aan. Ditmaal sloten we af in Rotterdam met een feestelijk weekend in 
Theater Rotterdam en LantarenVenster na een week masterclass programma aan 
het Codarts Conservatorium. 
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PROGRAMMA 2019 ! FLAMENCO OP 
HET SCHERPST VAN DE SNEDE  

The Dutch Flamenco Biennale, owes its international reputation to adventurous and 
uncompromising programming of both music and dance. If you want to know what 
the current innovators and front runners of flamenco art are up to, this is the event 
you definitely don’t want to miss. [Songlines, issue 123, Dec. 2017]

Welkom in het universum van de radicaal vernieuwde, verbluffend hedendaagse 
flamenco.  STAMPIJ!
[Volkskrant, 15 jan 2019]. 

Aldus luidde de Volkskrant drie weken fantastische coverage van ons festival in 
de Nederlandse pers in. Ook deze editie zetten we Nederland weer in beweging 
met een prikkelend en zinderend programma, uitgevoerd door een nieuwe lichting 
flamencomakers die met veel plezier over de grenzen van het genre kijkt. Flamenco 
op het scherpst van de snede, ritmes die ontroeren, raken en ontregelen. We 
toonden daarnaast voor het eerst we de vitale kracht van flamenco in een 
‘Flamenco Inclusivo’ programma – flamenco voor iedereen. 

De FB gaf een staalkaart van de nieuwste ontwikkelingen in het genre anno 2019. 
We lieten zien een plek te zijn voor (jonge) makers, artiesten die zoeken naar 
nieuwe wegen binnen het genre. Met een artistiek hoogwaardige programmering 
presenteerde het festival de flamenco als serieuze podiumkunst die continue in 
beweging is, openstaat voor andere invloeden, over de eigen grenzen kijkt en 
derhalve zichzelf opnieuw kan uitvinden.

We wezen het publiek een weg door de rijkgeschakeerde programmering met 
thema’s. Onder de labels Pioniers, Nieuwe (Dans)makers, Flamenco & Orient, 
Flamenco Jazz, en This is (not) flamenco presenteerden we flamenco van een 
nieuwe lichting flamencomakers die in verrassende muzikale en choreografische 
dialogen en elegante cross-overs uitstapt naar hedendaagse, klassieke muziek 
en dans, barokmuziek; flamenco in kruisbestuiving en dialoog met muziek uit de 
wereldculturen, waaruit ze (misschien) ooit ontsproten is, of waarmee ze zich in 
haar ontstaansgeschiedenis heeft gevoed, zoals de Indiase dans en muziek of de 
klassieke arabo-andalusische muziek uit Marokko. Traditionele flamenco recht 
uit het hart en de bron brachten we samen in Levende Traditie. Onder Strings 
brachten we niet alleen de klassieke flamencosnaren van de maestro’s van nu en 
veelbelovende (Nederlandse) gitaristen, maar ook snaren uit andere muziekculturen, 
waaronder, de Iraakse jowza en viool, of elekrische gitaar, naast barokke en 
klassiek snaarinstrumenten als cello, theorbe, vihuela. De top van de Nederlandse 
flamencomakers brachten we samen in Nederflamenco. 

De ontmoetingen tussen het amateur- en professionele veld en de workshop-en 
masterclass modules werden in het bredere contextprogramma gevat, samen meU 
de overige randactiviteiten. 

Programmabrochure: https://www.flamencobiennale.nl/nl/nieuws/
programmaboek-flamenco-biennale-2019/
Video’s en foto’s: http://www.flamencobiennale.nl/nl/galerij 
Timetable: https://www.flamencobiennale.nl/uploads/default/fb19_
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blokkenschema_def_3.pdf
Festival Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=sa-COUp9tD0
After Movie: https://www.youtube.com/watch?v=sNud21KCbP8
Youtube kanaal: https://www.youtube.com/user/FlamencoBiennaleNL

[In de bijlage ‘Rapportage Films & Videos’ zijn alle links van verslaglegging 
bijeengebracht.]

Dans 
Flamenco shocktherapie

Ook deze biënnale presenteerden we weer de nieuwste ontwikkelingen in de 
flamencodans in een breed en gevarieerd palet met dé twee mannelijke iconen 
en pioniers van de hedendaagse flamencokunst. Zij openden en sloten het festival 
af met (welhaast traditioneel te noemen) geruchtmakend werk, waarmee ze naar 
eigen zeggen de flamenco een ‘schoktherapie’ wilden toebrengen. Zij omlijstten en 
kaderden de nieuwe lichting jonge – vrouwelijke - choreografen/dansers, die we 
centraal stelden in het dansprogramma. Makers die met hun voeten stevig verankerd 
in de traditie een nieuw flamencodansidioom scheppen in de voetsporen van die 
pioniers. De focus lag deze editie sterker op de diverse verschijningsvormen van de 
vernieuwing in de dans dan de voorafgaande edities. 

‘Met gestrekt been het theater in’

De twee gezichtsbepalende dansers/choreografen van de 21ste eeuw: Andrés 
Marín en Israel Galván - ‘flamenco’ in al hun vezels - braken in hun theatrale 
voorstellingen radicaal met de gevestigde flamencocodes. Zoals we ook van hen 
verwachtten. Dwarsliggers Marín en Galván maken flamencotheater ieder met een 
geheel eigen signatuur, maar uit de gedeelde stellige overtuiging dat de flamenco 
uit de eigen esthetische codes moet worden bevrijdt, anders is hij dood. En met de 
gedeelde kritiek in Spanje dat het ‘nauwelijks meer flamenco is’. 

Hun danstheater, dat met recht ‘cutting edge’ te noemen was, werd hier jubelend 
ontvangen door het publiek en kreeg veel en enthousiast bijval in de pers, met een 
terechte kleine noot van kritiek. Volgens de Volkskrant was het ‘flamenco waarbij de 
toeschouwer nu eens keihard moet lachen en dan weer van plaatsvervangende 
schaamte in een gat in de grond wil verdwijnen.’ En ja, ‘het schuurde piepte en 
kraakte, maar het raakte soms ook recht in het hart. En alleen daarom al mogen 
deze flamencomannen op een schild worden gehesen.’ 

Daar staan wij graag voor als Flamenco Biënnale Nederland.

Op de openingsavond in het ITA, streed Andrés Marín, die zichzelf graag ziet als 
een Don Quichot van de Flamenco, in zijn D.Quixote tegen de windmolens van de 
traditie. Haarscherp, virtuoos, naast zijn Sancho Panza en geliefde Dulcinea (een 
fenomenale Abel Harana en Patricia Guerrero die beiden na hun Marín ervaring 
een omslag in hun carrière maakten) niet op paard en ezel, maar op voetbalnoppen, 
een Segway en een waveboard. 

‘Een heerlijk avontuur, gek en gul, speels en sportief, waarin flamencovernieuwer 
Andrés Marín vol zelfspot door zijn eigen ervaringen in de flamencowereld 
galoppeert.’ [****Volkskrant, 21 januari 2019]

Het openingsbeeld met de woorden ‘No Soy’ (Ik ben Niet) op de achterwand, een 
uitdaging aan de ‘fossielen’ van de flamenco’ [NRC] was meteen bij aanvang een 
prachtige festivalaftrap en statement dat wij als Flamenco Biënnale met deze 
hedendaagse flamencodansmakers en musici willen maken. 
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‘Bij mij is de dans totaal geïntegreerd met de muziek, ze vormen één lichaam,’ zegt 
Marin. De prachtig gecomponeerde soundscape voor elektrische gitaar, theorbe, 
slagwerk en cello van zangeres Rosario la Tremendita in samenspel met de ‘soms 
even absurde als bloedmooie spookbeelden’, maakten het werk tot een ‘flamenco-
opera’ waar vooral de ‘kleine’, intieme solo’s van Marín zelf die de meeste indruk 
maakten. ‘Het is knap hoe Marín van de oude dans- en muziekvorm uit het Spaanse 
Andalusië een hedendaags heksenbrouwsel maakt.’ [ *** Trouw 23 januari 2019]

Recensenten van de Volkskrant en NRC waren het er over eens (en wij met hen), dat 
de dramaturgische lijn van het verhaal bij tijd en wijle verloren ging ten gunste van 
een veelheid aan ‘onvoltooide ideeën waar delen van de enscenering de verwarde 
binnenwereld van DQ lijken te representeren.’ [NRC, 17 jan]. ‘De vernieuwing is zó 
radicaal doorgevoerd, dat de heldere verhaallijn een beetje uit het oog lijkt verloren. 
Maar spannend is het wel.’

Andrés Maríns Don Quixote:  ‘Een mijlpaal, geslagen op de uitgestrekte velden van 
vele eeuwen Andalusische flamencokunst.’ [Volkskrant, 15 januari 2019]

In La Fiesta nam ‘flamenco-sloopkogel’ Israel Galván [NRC] ons mee naar de 
‘afterparty’, de nachtelijke ‘juergas’ na de voorstelling, waar hij zelf door zijn 
flamenco-ouders eindeloos naartoe gesleept werd en als enfant prodige zijn kunstje 
mocht doen. Galván, anno nu het enfant terrible van de flamenco, transcendeerde 
zijn belevenissen uit zijn jeugd fenomenaal in een ‘anti-feest’, een totaaltheater 
dat dramaturgisch en scenografisch stond als een huis. Waar Marín zijn hakken 
liet schuren als schaatsen in grootstedelijk decor compleet met skateramp en 
daklozententje, danste Galván op schelpen, bierdoppen, krakende chips en 
tuimelende tafels als vloeren met een weergaloze ‘second’ Ramón Martínez, (een 
traditionele danser, geweldig uit zijn comfortzone getrokken naar de galvaneske 
hybride bewegingstaal). Alles muzikaal eclectisch omlijst door o.a. de rebelse 
singer-songwriter Niño de Elche (in maart 2018 in onze Intermezzo Serie), die 
met zijn corpulente lijf, broek op de enkels vanaf een krukje met zijn intonaties 
de flamencozang ondermijnde. Een beeld uit zijn jeugd, zo meldde Galván in het 
nagesprek, een herinnering aan dito gebruiken van benevelde flamencomannen in 
de late clubuurtjes, nu in fantastisch schurend theater gevat.  

‘In plaats van herkenning schotelt Galván zijn publiek een anarchistische muziek- en 
dansmachine voor, waarbij alles zingt en prevelt, tokkelt en schreeuwt, klankkast 
wordt en podium, voor halve gezangen en loslopende dansjes.’ En dat (net als bij 
Marín) ‘als een anderhalf uur durende, perfect uitgewerkte soundscape kan worden 
genoten.’ Het was alsof iemand ‘boven’ aan de knoppen van radio zit en de ether 
afstruint, de bijbehorende interferentie en ruis incluis.  [Theaterkrant , 11 februari 
2019]

La FIESTA was een gedroomde afsluiting van deze zevende editie in Theater 
Rotterdam, ‘een buitengewoon fascinerend schouw- en luisterspel, waarbij de 
Flamenco zich heeft losgerukt van artistieke verplichtingen, maar al spelend heel 
dicht bij enkele kernen van muziek- en theatermaken komt.’ [Theaterkrant], waar 
Galván liet zien dat hij de ‘hoofdoproerkraaier van de flamenco is, die met lef, 
diabolisch plezier opnieuw met een opzienbarende originaliteit aan de fundamenten 
van de traditionele flamenco schudde.’ [Volkskrant, 15 januari 2019] 

Nieuwe Vrouwelijke Voorhoede - Flamenco Vrouwen Power

Naast de mannelijke iconen presenteerden we een nieuwe generatie 
vrouwelijke flamenco(dans)makers. Zij die anno 2019 de toon aanvoeren in het 
flamencopanorama. We zetten met veel plezier de spotlight op Patricia Guerrero, 
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Leonor Leal, Vanesa Aibar, Olga Pericet (dans) Rosario La Tremendita en 
Gema Caballero (zang) en Antonia Jiménez (gitaar). Sterke flamencovrouwen, die 
met natuurlijke vernieuwingsdrang en nieuwsgierigheid naar andere werelden de 
flamenco van deze tijd maken in de voetsporen van de pioniers, maar zonder met 
hun bewijsdrang de hoeders van de traditie eens flink tegen de haren in te strijken. 
De heilige huisjes zijn geslecht. De nieuwe vrouwelijk makers genieten volop van hun 
creatieve vrijheid. Ze vertelden op deze zevende editie ieder in hun eigen danstaal 
een eigen verhaal. 

Patricia Guerrero was de Dancer in Focus van deze editie. Deze nieuwe ster in 
wording, die het traditionele (‘pure’) flamenco-idioom geweldig beheerst, een 
artistieke kant die ze royaal liet zien als ‘special guest’ bij de tournee ‘21’ van gitarist 
Dani de Morón en als docente bij de traditionele openbare masterclass dans in de 
OBA. De ‘hand van de maestro’ Andrés Marín, in wiens Don Quijote zij een glansrol 
vervulde op kicksen en met helm en bokshandschoenen, was duidelijk voelbaar in 
haar nieuwste werk Distopía dat in Utrecht, Maastricht en Den Haag in Nederlandse 
première ging en dat een omslagpunt in haar carrière markeert. Zelf zegt ze: ‘Ik heb 
meer vrijheid in mijn lichaamstaal gevonden. Ik loop alleen al anders sinds ik met 
Andrés heb gewerkt.’

In Distopía vertolkte ze de rol van een vrouw die poogt te ontsnappen aan de 
dictatuur van een systeem en met een knipoog naar Pina Bausch tekende ze de 
meest fantastische geometrische vormen met haar sprankelende flamencolichaam 
vol emotie en slagkracht. Volgens de Volkskrant liet ze de traditionele flamencodans 
alle hoeken en gaten van de zaal zien, in een fragmentarisch verhaal dat op een 
aangename manier uit de rails liep. Guerrero beheerst alle elementen van de dans, 
maar plaatst andere accenten en rukt elementen uit hun verband, waardoor er een 
nieuwe, eigenzinnige logica ontstaat.  [****Volkskrant 27 januari 2019]

Met Guerrero konden we op deze biënnale getuige zijn van de ontwikkeling van een 
traditionele naar een hedendaagse flamenco danseres (en terug) in haar diverse 
verschijningsvormen in drie prominente producties van het festival. 

Olga Pericet haalde op dag twee van het openingsweekend in De doorn die een 
bloem wilde zijn, de bloem die ervan droomde een danser te worden - de langste 
titel uit de flamencohistorie - de bezem door haar eigen avonturen.  Schoenen 
werden onder oléoléolé geroep de boom in getrapt of haar strakke kostuum in 
gepropt, terwijl ze broedbewegingen als van een kip maakt. Pericet, de oudste 
van deze generatie vrouwen excorceerde haar eigen (wellicht traumatische) 
ervaringen niet zo wild uit als Marín of Galván, maar wel poëtisch, speels en met 
clowneske humor en met ongelooflijke technische precisie, die haar ‘clásico español’ 
achtergrond verraadde.  ‘Ze danst vol onstuimige schoonheid van droom naar 
droom en ook bij haar oogt het naakte slotstuk even fragiel als trots, net als bij 
Marín. Een mooi startweekend voor deze zevende editie van de Flamenco Biënnale.’
[****Volkskrant, 21 januari 2019]. 

Danseres/choreograaf Leonor Leal liet in 2017 al zien dat ze buiten de gebaande 
flamencopaden durfde te gaan in onze creatie Fantasía para Violonchelo y 
Flamenco (coproductie met Cello Biënnale). Deze editie gaven we haar een groot 
platform (landelijke tournee van vier optredens) voor haar eerste solovoorstelling 
Nocturno, waarmee ze - kort kapsel en in elegant kostuum - met percussionist 
Antonio Moreno en gitarist Alfredo Lagos (beiden reguliere spelers bij Galván) 
een intieme flamencoklankruimte in de door haar gedroomde nacht opzette. 
Leal maakte de prachtigste configuraties op de vloer, omhooggetild door Lagos’ 
interpretatie van de Goldbergvariaties bij aanvang en Moreno’s ritmes die hij 
ontlokte aan een teil, wasbord, tafelpoten, flessen. Leal toonde een danseres in volle 
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bloei te zijn, met een persoonlijke en overtuigende bewegingstaal waarin flamenco 
overloopt in klassieke dans en bij vlagen raakte aan martial arts en moderne dans. 

‘Noem Leonor Leal geen flamencodanseres, danskúnstenaar is een beter woord. Of: 
percussionist die het lichaam als instrument gebruikt.’ Zeventig minuten lang daagde 
het drietal elkaar uit, ze gaan hun weg, vinden elkaar. ‘De zaal zat vol, het applaus 
was hard. Terecht.’ [Parool, 21 januari 2019]

De grote verrassing van dit festival was ‘rising star’ Vanesa Aibar. We ‘ontdekten’ 
haar in 2016 tijdens haar Nederlandse debuut in onze Intermezzo Serie, waar ze 
stoer wervelde in El Amor Brujo met het Concertgebouworkest. We nodigden haar 
met haar eerste grote solo Sierpe, die in Theater Rotterdam in wereldpremière 
ging voor een zaal (die we twee x hadden kunnen uitverkopen) en die haar 
choreografische en dramaturgische talenten na afloop minutenlang laaiend 
beapplaudisseerde.

In Sierpe (slang) paart Aibar het ontstaan van de figuur van de danseres aan de 
mythe van de slang. Haar armen rezen inderdaad ‘naakt als slangen uit haar 
wervelend kleed, het geklepper vrezend’, zoals in Rainer María Rilke’s gedicht 
‘Spaanse danseres’, dat haar inspireerde. Alleen waren het bij Aibar geen 
castagnetten, maar stenen die op elkaar sloegen en was haar jurk een vlechtwerk 
van staal (gemaakt door beeldend kunstenaar Susanne Guerrero), een harnas dat 
ze dansend van zich afschudde. Aibar omringde zich met een goed artistiek team. 

Aibar liet zien dat ze in haar zoektocht naar een bewegingstaal, als een van de 
weinige flamencodansmakers óók een verhaal van a-z goed kon vertellen, in mooi, 
eenvoudig samenspel met haar goed uitgekozen jonge musici, die voor een licht 
schurende wat meer abstractere klankachtergrond zorgden, - ‘flamenco maar nét 
even anders’. De Theaterkrant (10/02) oordeelde: ‘Haar lef levert een spannende 
voorstelling op, die onnadrukkelijk switcht tussen moderne dans en flamenco. Ze 
stelt de wetten niet aan de orde uit rebellie, maar uit een artistieke noodzaak tot 
vernieuwing. (…) Een gedecideerde, maar liefdevolle herbezinning op de flamenco.’

We castten Aibar ook voor onze 2019 creatie Luminescencia en koppelde haar aan 
de Irakees-Amerikaanse trompettist Amir elSaffar. Een zeer gelukkige match (zie 
hieronder). We zien met trots dat met Aibar hetzelfde gebeurt als bij danseres 
Sara Cano, de ontdekking van onze 2017 editie, en die als gevolg van onze ‘pitch’, 
nu ook in Spanje en op andere flamencofestivals doorbreekt. Beide talenten in volle 
ontwikkeling zullen we blijven volgen en aanmoedigen. 
Met deze verscheidenheid aan dans(theater)voorstellingen van een nieuwe lichting 
flamencodansmakers pakten we ook deze editie weer groots uit. Hun allianties, 
zoektochten en uitstappen naar andere genres, culturen en muziekvormen 
mondden uit in een waaier aan vernieuwende flamencodansvormen. We toonden 
aldus de flamencotraditie in volle beweging en presenteerden de spannendste 
ontwikkelingen anno 2019 in een breed en gevarieerd danspalet,  geheel naar onze 
doelstelling. 
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FLAMENCO VOOR IEDEREEN % 
FLAMENCO INCLUSIVO 

‘Flamenco voor Iedereen’ is de slogan waarmee we deze editie voor het eerst een 
traject inzetten om de kunstvorm ook toegankelijk te maken voor beoefenaars en 
publiek met en zonder beperking.

In samenwerking met Cultuurhuis Wherelant/Purmerend, de aan het huis gelieerde 
Theatergroep Flexibel en Lucia Marthas Institute for Performing Arts presenteerden 
we een bijzonder dubbelprogramma met inclusiedans in drie steden, Purmerend 
(Purmaryn), Amsterdam (Podium Mozaïek) en Den Haag (De Nieuwe Regentes). We 
nodigden hiervoor uit de Spaanse choreograaf/danser/pedagoog José Galán die 
binnen de flamencowereld in Spanje als een van de weinige flamencoprofessionals 
‘inclusief’ werkt, en in zijn projecten dansers (professionals en amateurs) met en 
zonder handicap samenbrengt. Laat zien wat je kunt, met beperking als creatieve 
inspiratiebron, is hierbij de grondgedachte. 

Galán, in Spanje en Europa een veelgevraagd docent, zei in een interview met 
Dansmagazine over het Nederlandse inclusivo project: ‘De beperking geeft flamenco 
een nieuw uiterlijk en maakt deze kunst nog meer participatief en universeel. Ik 
zoek niet naar techniek of perfectie, maar naar lichamelijke expressie. Ik wil de 
communicatie openen vanuit de kracht van inclusieve flamenco. De atypische 
esthetiek breekt met vooroordelen en stereotypen. Het benadrukt creatieve vrijheid 
en diversiteit als een fundamentele waarde. Flamenco gebruikt de subversieve 
kracht van de kunst en geeft een plek aan empowerment en de ongehoorzaamheid 
van alle mogelijke lichamen.’

Traject, Project, Tournee
Dit zagen we prachtig terug op de de inclusivo ‘double bill’ avond, die bestond uit de 
dansvoorstelling Sueños reales, Cuerpos posibles, waarin Galán samen met danseres 
Reyes Vergara met Down-Syndroom (ds) en Lola López, een danseres in een rolstoel 
de titel ‘Echte Dromen, Mogelijke Lichamen’ verbeeldde. Na de pauze volgde een 
korte voorstelling /presentatie van een choreografie die Galán ontwikkelde voor 
jonge dansers (acteurs noemen ze zichzelf) met een verstandelijke beperking van 
Theatergroep Flexibel, door Galán omschreven als ‘van verstandelijke diversiteit’ 
en studenten van de docentenopleiding van de dansacademie van Lucia Marthas 
tijdens een week van intensieve workshops in december. De drie avonden werden 
besloten met een geanimeerd publieksgesprek met de artiesten en deelnemers en 
de diverse betrokken belangenorganisaties. 

Voortraject: 1e dag repetities met José Galán, studio Lucía Marthas:
https://www.youtube.com/watch?v=MmOtGqVhyfY
https://www.youtube.com/watch?v=4qQB4p8558I

Videocreatie: ‘Flamenco inclusivo in the snow: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=5fG4wBh23bc

Show Galán: Echte Dromen, Mogelijke Lichamen: 
https://www.flamencobiennale.nl/nl/galerij/jose-galan-flamenco-inclusivo/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=x_mm_1dTKB8

We meenden dat de Spaanse inclusie theatervoorstelling met een ‘anker’ in het 
Nederlandse veld veel betekenisvoller zou zijn en dat bleek ook het geval. De 
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mini inclusivo-toernee binnen het festival was een ontroerend succes door de 
choreografische en pedagogische kwaliteiten van Galán, die het beste in de acteurs 
naar boven haalde, en door zijn gelukkige keuze danseres Reyes Vergara ook in de 
Nederlandse choreografie in te zetten. 

Daarnaast bleek het gefaseerde voortraject met lessen van onze dansdocent en 
inclusie-assistent Carmen Buitenhuis een goede voorbereiding op de lessen van 
Galán. Zowel de dansdocenten in spé van Marthas academie als de Flexibellers 
hadden geen flamenco ervaring en leerden van ‘Juf Carmen’ de basispassen en de 
flamencogrammatica. Zo startten alle participanten gelijkwaardig aan dit project. 

Aan de productionele kant was het mede een succes door de geweldige 
betrokkenheid van onze Wherelandt partner, coördinator en coach Jantine Geels 
en Flexibel regisseur Henriëtte ter Riet die hun ervaringen met ons deelden en die 
tevens zorgden voor de onontbeerlijke inzet van een poel van 15 vrijwilligers bij o.a. 
het vervoer van de ‘troupe’ tussen Purmerend-Amsterdam bij de workshops en de 
tournee in de rest van het land, én de acteurs mentaal steunden bij alles wat er 
komt kijken voor en achter de schermen. Een know-how die wij zelf niet voorhanden 
hadden. 

Minder tevreden waren we over de show van Galán zelf, die met uitzondering van 
twee mooie duetten (die we op een showcase in Sevilla hadden gezien) verder 
‘dramaturgisch nogal dramatisch’ was. Gelukkig wiste de choreografie na de pauze 
en de interactie met het publiek het pijnlijke eerste deel snel uit ons geheugen en 
maakte de NRC recensent in haar vijf sterren recensie er weinig woorden aan vuil. Ze 
concentreerde zich op waar het om ging: 

Handicap of niet Flamenco is plezier [NRC Handelsblad *****]
“Eerlijk is eerlijk: het publiek is gekomen voor het deel na de pauze. Galán en de 
dansstudenten nemen het toneel stormenderhand in bezit. Wat volgt is niet alleen 
een overweldigende uitbarsting van dansplezier, maar ook een afwisselende 
choreografie, waarbij de dansdocenten-in-spe een welkom oriëntatiepunten 
vormen voor sommige dansers. Anderen zijn zelfbewuste bewegers, die met armen 
en handen sierlijke arabesken in de ruimte tekenen. Groot is de bijval voor Reyes 
Vergara, lid van Galáns gezelschap. Een charismatische danseres is ze, uitdagend, 
muzikaal en met Down-syndroom. Na afloop worden de dansers als sterren 
onthaald.”  

Werkwijze
De aanpak en het voortraject is zoals gepland in drie fases verlopen. De 10 HBO 
bachelor studenten van het Honours programma (met een verplichte internationale 
én sociaal maatschappelijke inslag) van het Lucia Marthas Institute for Performing 
Arts werden gekoppeld aan de 28 Flexibelacteurs met DS van uiteenlopende 
leeftijd. Op advies van Marthas hielden we het bij deze groep en mengden we niet 
met andere handicaps. Wherelant docenten Henriëtte ter Riet en Laura Schrijen 
begeleidden de groep. Lucia Marthas stuurde voor haar studenten (die hiermee 30 
studiepunten binnen het curriculum konden halen) een stagebegeleider. 

Zij kregen vijf zondagen in november 2x 45 minuten flamencoles voor beginners in 
de studio van Cultuurhuis Wherelant in Purmerend. De laatste zondag was een open 
dag voor familie en vrienden, waar de 30 leerlingen voor het eerst met live zang 
en gitaar konden laten zien wat ze geleerd hadden. Deze eerste presentatie was 
meteen een feest. We zagen en voelden wat flamenco vermag (we wisten het al, 
maar het was alsof we ons eigen eerste flamencosnaar weer voelden trillen en het 
genot om op deze muziek te bewegen konden invoelen). 

De sterke emotie die de kunstvorm oproept en de directe expressie die het in zich 
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draagt, vindt bij deze groep ds een prachtige ongeremde uitdrukking, ongehinderd 
door schaamte of een ‘mentale kronkels’(ik kan het vast niet). Daar kunnen wij, 
mensen zonder beperking van leren. Tegelijkertijd zagen we ook hoe kleine dingen 
zoals hoe een waaier te openen, voor ons een vanzelfsprekendheid, soms een te 
verwarrende handeling bleek. Dit maakt nederig.

De slotpresentatie was tegelijkertijd een verkapte auditie waarbij 10 downsyndroom-
acteurs werden uitgekozen voor het vervolgtraject. Verkapt, om teleurstelling bij de 
niet gekozenen te voorkomen, maar dat bleek helaas onvermijdelijk. Er werden een 
paar tranen gelaten. We bedachten ter plekke een oplossing voor het verdriet. Een 
extra voorstelling naast de tournee met de selectiegroep: De hele groep van 28 man 
beloofden we een plek op de Nederflamenco matinee in het Bimhuis. 

De tien geselecteerde Flexibellers kregen met de tien stagiaires van Marthas 
een cursus aangeboden van 5 dagen in december door José Galán in de Lucía 
Marthas Academie in Amsterdam. Hier werkte hij aan hun fysieke, emotionele en 
mentale expressie en persoonlijke groei (dans als therapeutische kracht). En liet ze 
de vreugde en vrijheid van beweging en lichaamsgevoel te vinden via elementen 
uit de flamenco (melodie en ritme). De lesmethode voorzag tegelijkertijd in de 
wisselwerking door professionals in spé met mensen met verstandelijke handicap, die 
al flamenco dansend van elkaar leerden en zich ontwikkelden. 

Voor de Flexibel acteurs was het pittig, elke dag repeteren van 10-14h, naast hun 
reguliere dagbesteding. De dienstbare rol van de dansstudenten betaalde zich hier 
dubbel en dwars uit. Ze gaven persoonlijke en technische aanwijzingen of steun als 
Galán iets te snel ging in zijn enthousiasme over de goed voorbereidde ds-leerlingen. 
Daarnaast was de aanwezigheid van juf Carmen als (ver)tolk(er) voor Galán bij de 
lessen ook een mentale ondersteuning. En ze wist met haar ervaring iedereen gerust 
te stellen als de ‘tik-tik-draai’ te moeilijk was. 

Op 13 januari werd een opfrisdag georganiseerd o.l.v. Carmen Buitenhuis om het 
materiaal nog eens door te nemen alvorens Galán twee dagen voor de tournee zou 
terugkomen. Een dag om het materiaal te repeteren en een dag om de choreorafie 
in Theater Purmaryn te monteren met de groep. En toen was het showtime. Een 
fantastische première (thuiswedstrijd) in een bijna uitverkocht Purmaryn, werd 
gevolgd door zeer matig bezochte voorstellingen in Podium Mozaïek en DNR (zie 
hieronder onder pers en communicatie).

Uiteindelijk hadden we een tournee in drie genoemde theaters en lasten we op het 
laatste moment een bonusvoorstelling in tijdens de Matinee voor Nederlands talent 
in het Bimhuis. Dansen in een professionele setting in een dito festivalstructuur was 
niet alleen een geweldige ervaring voor de downsyndroom-acteurs, maar evenzo 
voor de dansdocenten in spe, die een fantastische kans kregen om van heel dichtbij 
praktijkervaring op te doen.  “Acteurs hebben zich ontwikkeld als dansers. Ging het 
been eerst 2 cm van de grond. Tijdens de presentatie bewogen ze het waar ze wilden 
hebben. De samenwerking met de studenten geeft veiligheid op de vloer, waar door 
ze goed ‘acteren’.  De acteurs zijn zelfstandiger geworden on tour, ze zijn gegroeid en 
empowered, dit nemen ze de rest van hun leven mee.’ (Jantine Geels/Wherelant). 
Presentatie van de hele Wherelant groep op de Nederflamencomatinee in 
het Bimhuis: 
https://www.flamencobiennale.nl/nl/galerij/nederflamenco-matinee/
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Verkoop van inclusie
Het Flamenco Inclusivo-programma werd aangeboden aan alle programmeurs 
van de partnerzalen met name in de steden waar we een meerdaagse 
programmering realiseerden of ambieerden. We merkten dat de verkoop van een 
inclusie-voorstelling aan een theater verre van makkelijk gaat. Programmeurs zijn 
weliswaar bekend met de noodzaak van een inclusieve podiumkunst, maar - zo 
kregen we vaker als antwoord - men heeft uiteindelijk toch liever een ‘gewone 
flamencovoorstelling voor dat geld’. Het inclusieprogramma werd toch meestal als 
een soort sluitpost behandeld. Of er was gewoon gebrek aan financiële draagkracht 
(in het geval van onze beoogde partner Corrosia in Almere). 

De uitzondering was het theater De Purmaryn in Purmerend, de vestigingsplaats 
van onze Flamenco Inclusivo-partners Cultuurhuis Wherelant en Theatergroep 
Flexibel. Directeur Miep Boerkamp en haar marketing team verwelkomden 
Flamenco Inclusivo traject met open armen. Dat was bepaald niet uit medelijden of 
mededogen: de Purmaryn was door de presentatie van verschillende voorstellingen 
door Theatergroep Flexibel al op het inclusiespoor gezet, en had het enthousiasme 
geproefd waarmee deze projecten gepaard gaan, zowel bij uitvoerders als publiek. 
Derhalve konden we de zaal tegen een gunstig tarief huren en konden we de dag 
voor de première aldaar ‘monteren’. Ook fijn voor de Flexibelacteurs: het is bekend 
terrein, letterlijk en een thuiswedstrijd qua publiek. 

Bij Podium Mozaïek en De Nieuwe Regentes (DNR) werd enthousiast, maar met 
nogal wat aarzeling gereageerd, door een combinatie van gebrek aan financiën 
en ervaring bij het bereiken van een publiek voor inclusievoorstellingen. Om dit 
waardevolle programma toch te kunnen laten toeren binnen het festival en de 
groep ‘flamencoartiesten met een beperking’ een minimum van drie professionele 
speelbeurten te kunnen geven en hun inspanningen in het voortraject aan het 
Nederlandse publiek te kunnen vertonen, besloten we om de energie en middelen 
beschikbaar voor het inclusie-onderdeel in dit project te investeren, ongeacht de 
karige bijdragen van beide theaters. De uitkoopsommen dekten het geenszins, maar 
de ervaring en publieksreacties compenseerden de investering des te meer.   

Belangenverenigingen Theaterwerkplaats Tiuri (Rozendaal), Labelle (Amsterdam), De 
Witte Olifant (Almere), Fenix (Den Haag), Babel (Rotterdam) wilden graag meedoen, 
maar waren beperkt in hun logistieke (vervoer) en financiële middelen.  Ondanks 
vele pogingen om ze toch te laten participeren is dat niet gelukt, maar de contacten 
die met deze organisaties zijn gelegd, zijn een goede investering in ons toekomstige 
inclusietraject. 

Omdat we ons ‘vanuit niets’ vrolijk in het inclusie avontuur stortten, staken we 
ons licht op bij de diverse belangorganisaties en de toenmalige directeur van het 
Holland Dance festival. Vooral de ervaringsinput van Theater Wherelant/Flexibel 
bleek zeer waardevol. 

We konden van tevoren niet inschatten hoe arbeidsintensief het project uiteindelijk 
werd. Logistiek, productioneel, en promotioneel waren er meer handen en voeten 
en geesten nodig dan voorhanden. Jantine Geels rapporteerde in haar evaluatie: 
werk je met mensen met een verstandelijke handicap, hanteer de formule X3 in tijd, 
mensen/vrijwilligers, geld.

De onderdelen Flamenco Sensitivo (Doven & Slechthorenden) & Flamenco Solidario 
zijn derhalve niet gerealiseerd zoals geambieerd. De projecten bleken dermate 
bewerkelijk dat wij er niet in slaagden om naast het zeer arbeidsintensieve 
inclusiedans-project, dat we voor het eerst op de rails aan het zetten waren, binnen 
onze begroting genoeg man- en vrouwkracht (productie- en pr team en directie) 
en middelen vrij te maken voor een gedegen uitvoering, en niet onbelangrijk: een 
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goede promotie. 

Ook konden de door ons in de research fase gecontacteerde belangengroepen voor 
deze projecten, respectievelijk Sencity today/ Possibilize today en Vluchtelingenwerk.
nl, ondanks hun enthousiasme en bereidwilligheid tot meedenken en delen van 
expertise, uiteindelijk logistiek en promotioneel weinig voor ons betekenen, omdat 
hun eigen reguliere activiteiten (Sencity Festival) en de eigen jubileumactiviteiten 
van Vluchtelingenwerk.nl. hun aandacht logischerwijs opeisten. 

Een samenwerking met deze partijen (vanwege hun netwerk en expertise) leek 
ons essentieel voor het welslagen van de voorgenomen ‘zintuigprikkelende’ 
programmering voor doven en slechthorenden en tevens om een betekenisvolle rol 
als festival te kunnen spelen voor de vluchtelingen in Nederland. Wij ontbeerden de 
know how, netwerk, middelen voor mankracht aan de productie en pr kant om dit 
onderdeel goed te kunnen ontwikkelen.

Wel realiseerden we binnen deze editie een mooi Inclusie-aanbod binnen ons 
Filmprogramma in Amsterdam en Den Haag met 2 documentaires van de Spaanse 
filmmaker Remedios Málvarez. Ze werden doorlopend vertoond in het Atrium van 
Muziekgebouw aan ’t IJ tijdens ons minifestival. En in Den Haag tijdens de inclusie 
dag in DNR.
• Documentaire ‘Silencio’ (Stilte) over Mª Ángeles Narváez, ‘La Niña de los Cupones’, 
een dove flamencodanseres, en lotenverkoopster van de Spaanse Blindenvereniging 
ONCE. http://www.laninadeloscupones.com.
•  Alalá, over flamenco als middel voor sociale inclusie en empowerment in een 
achterstandswijk in Sevilla. 

We leerden dat we voor een organische, zinvolle en niet ‘topdown’ 
samenwerkingsprojecten een langere voorbereidingstijd moeten nemen. Voor 
een volgende editie zullen we dit eerder moeten inzetten en ruimer begroten met 
name aan de personele kant; daarvoor moeten we zoeken naar een bredere groep 
van specifieke financiers voor deze langer lopende trajecten (om bijvoorbeeld 
een organisatie als Wolfpack Social enterprises, of een aparte inclusie /educatie 
coördinator te kunnen aanstellen. Een aanbeveling die we ons zelf doen.)

De ideeën bruisten en de eerste respons van de beoogde partners was even 
sprankelend, maar we besloten dat het beter was binnen de beschikbare tijd, 
financiële, personele kaders, het zinvoller was om één onderdeel goed tot wasdom 
te brengen. We menen dat kwaliteit altijd voorop moet staan in het eindproduct én 
in de weg er naartoe. En dat is gelukt. We zijn enorm trots op het Flamenco Inclusivo 
onderdeel van deze zevende editie. We hebben er zelf van geleerd, het heeft ons 
beroerd en al onze aanvankelijk scepsis als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. 
We zetten met veel plezier een verdere stap richting inclusie bij de volgende editie en 
hopelijk in het tussenjaar. 

Communicatie & Marketing Inclusie 
Ook op pr & marketing gebied was het inclusie programma een nieuwe tak van 
sport voor ons. En we concludeerden dat het een medewerker met kennis van zaken 
behoeft om een inclusie voorstelling zo in de markt te zetten dat het niet wordt 
ervaren als ‘een avondje jostiband’. Het betekent een extra doelgerichte campagne 
en een intensieve niche-marketing om publiek te sensibiliseren om ook naar een ‘niet 
gewone’ voorstelling te gaan. Dat was behoorlijk lastig. Men gaat dan liever naar 
een ‘gewone voorstelling voor dat geld. 

Wij pionierden op dit vlak. We brachten de belangenverenigingen in kaart, schreven 
ze aan met een apart en toegankelijk opgesteld persbericht (ook voor mede-
downers en hun familie) en belden na.
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Het lukte ons helaas niet Ivo Niehe tijdig te interesseren en zijn eerder getoonde 
enthousiasme over het project te kapitaliseren in aandacht in zijn TV Show. Hij was 
zelf bezig met een item voor zijn show met de hoofdrolspelers uit zijn productie Drs 
Down. Een gemist kans voor brede landelijke aandacht. 

Naast het aparte persbericht voor de doelgroep stuurde we een tweede persbericht 
uit naar de media en gebruikten onze goede contacten om de dansrecensenten 
te prikkelen. Dat resulteerde gelukkig in de enthousiaste NRC-recensie. En ruime 
aandacht in de gespecialiseerde pers (uitgebreid interview vooraf in Dansmagazine 
en voor en nabespreking in flamencomagazine El Mundo, artikel in Spanjemagazine 
Espanje) en in dit geval heel belangrijk, vooraankondigingen met foto’s in de lokale 
en regionale pers, die zich richtte op de natuurlijke achterban. José Galán kwam 
naar Nederland. De passen werden moeilijker, de gezichten wat meer gespannen, 
maar wat was het leuk! (Zaans stadsblad), Dansen als échte Flamencodansers  
(Purmerend op zondag). 

Flamenco reinigt iedere ziel, schreef het Noord-Hollands Dagblad, die een reportage 
maakte over de workshopweek en Galán interviewde: ‘Flamenco leent zich bij uitstek 
voor het omzetten van pijn in iets moois. Al je positieve en negatieve gevoelens 
kan je erin kwijt. Het reinigt je ziel en het geeft zelfvertrouwen, dat zie ik terug in de 
houding van de dansers’. ‘Als ik iets mag wensen voor de toekomst, dan wil ik dat het 
publiek niet langer met medelijden naar deze mensen kijkt maar hen puur op hun 
prestatie, binnen hun kunnen beoordeelt. Het zijn volwaardige dansers.’ [Zie verder 
persmap]

Verder waren we zeer actief op social media, facebook en instagram met korte 
filmpjes gemaakt tijdens de eerste lessen en gaven een professionele cameraman 
en editor opdracht tot het maken van een reportage tijdens de workshop van Galán. 
Het werd goed gedeeld en creëerde onder de doelgroep een mooie buzz. 

Purmaryn liet speciale papieren en digitale flyers maken en deed een kleine 
campagne die zich richtte op eerdere bezoekers van hun activiteiten. Dat leverde 
een mooi gevulde zaal op.  

De promotionele bijdrage van Podium Mozaïek en DNR was miniem. Men nam een 
afwachtende houding aan en hoopte vooral dat de campagne van de FB voldoende 
zou zijn om een volle zaal te realiseren. Op de valreep werd nog wat ingezet op 
een digitaal campagne-tje, maar te laat.  Zo werkt het helaas niet. Met een goede 
aanlooptijd en vereende inspanningen bereik je een mooie publieksopkomt, dat 
blijkt uit alle zaalbezettingen van ons festival. 1+1 = dan 3. 

Conclusie: 
Voor Galán en zijn leerlingen was het een droom die uitkwam, voor ons als festival 
betekende het nieuwe festivalonderdeel een nieuwe impuls, een nieuwe sprankel 
voor ons programma als geheel.

We lieten met dit project de schoonheid van een volkse traditie beleven bij 
uitvoerders, én publiek. En wij zelf herontdekten iets dat voor ons welaan 
vanzelfsprekend is: ‘de kracht van flamenco’.  De inclusie onderschrijft onze missie: 
snaren raken, beroeren, ontroeren. [Zie ook de insert met interview 
Ernestina van de Noort in Dansmagazine in de persmap].

In een land als Nederland waar de eigen traditionele muziekcultuur praktisch 
verdwenen is en waar (samen) dansen en bewegen op (traditionele) muziek- of 
gewoon zingen eerder uitzondering dan regel is, en al helemaal geen bindende 
sociale factor, gaven we met Flamenco Inclusivo een bijzondere manier invulling 
aan het citaat over de heilzame werking van muziek, de totaalervaring die muziek 
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teweegbrengt van antropoloog Claude Lévi Strauss, dat we al enige jaren in onze 
subsidieaanvraag gebruiken:  “de vreugde van de ziel die wordt uitgenodigd om zich 
in het lichaam te herkennen.” 

Dat is wat we zagen, nu bij een hele andere doelgroep. Hoe flamenco een kunstvorm 
is, een uiterst krachtig ritmisch instrument is die deze esthetische en louterende 
ervaring als geen andere kan uitlokken. Bij iedereen. En die door haar aard tevens 
een krachtige ‘verbinder’ is. Zij bestaat bij gratie van de interactie tussen makers, 
uitvoerders en publiek. Het is precies wat in de NRC-recensie onder woorden werd 
gebracht. 

Natraject Flamenco Inclusivo
- Coördinator en dansdocente Carmen Buitenhuis geeft zomer 2019 diverse 
workshops aan Down jongvolwassenen in Breda en Rozendaal (Theaterwerkplaats 
Tiuri). We hopen hiermee dat in het tussenjaar van de biënnale het geplante 
zaadje verder kan ontkiemen en we de organisaties kunnen mobiliseren om op tijd 
budgetten aan te vragen voor eenzelfde vervolgtraject en presentatie met 
José Galán. Deze biënnale bleken we daar net te laat voor. Zo binden we ook meer 
de achterban van de belangenverenigingen aan ons, ten behoeve van goedgevulde 
zalen en grotere landelijke participatie. We hebben al goed werk verricht tijdens de 
afgelopen biënnale met het in kaart brengen van alle belangenverenigingen.

- De FB heeft binnen de net opgerichte Asociación de Festivales de Flamenco waar 
ze deel van uitmaakt opgeroepen om op Europees niveau samen te werken teneinde 
met in Spanje aan te vragen subsidie voor de ontwikkeling van een Flamenco Sign 
Language in divere talen (Frans, Duits, Engels, Nederlands): een doorontwikkeling 
van het Catalaanse ontwerpbureau Avanti van een Spaanse doventaal naar een 
meertalige gebarentaal variant. 

- Op een inclusie-middag georganiseerd door Stichting 5D /AFK in Podium Mozaïek 
is contact gelegd met de daar aanwezige Doventolken/ Signdancers ter toekomstig 
onderzoek naar geschikte kandidaten en vormen voor doventolk sessie rondom 
een flamencoperformance. Ook is tijdens die middag gesproken met de zeer 
inspirerende (slechthorende) Jenny Sealey, artistiek directeur van GRAEAE, een van 
Engelands leidende theatergezelschappen van mensen met een handicap. Jenny 
regisseerde onder andere de opening van de Paralympics in Londen en maakte een 
Bloedbruiloft /Bodas de Sangre van García Lorca voor mensen met een handicap. 
Wij gaan hierover met haar praten. 
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CREATIES EN COPRODUCTIES  !  
KRUISBESTUIVINGEN EN DIALOGEN

 
‘Waar de folklore ophoudt, begint flamenco als hedendaagse kunstvorm. Juist 
de creativiteit, kruisbestuiving met andere disciplines spelen tijdens de Flamenco 
Biënnale een belangrijke rol. (…) Gerenommeerd, veelbelovend, vernieuwend, wat 
een mooie editie belooft dit te worden!’ 
[Scènes, dec 2018-jan 2019]

‘The Dutch Flamenco Biennale looks to the future with absolute confidence in what 
the new generation of artists are bringing, and with the challenge of continuing to 
lay out the universality of the art, and its capacity to dialogue with other musical 
forms.’ [Deflamenco.com] 

De FB heeft niet alleen nationaal en internationaal een reputatie verworven door 
een grensverleggende programmering, het festival verlegde in 2011 voor het eerst 
de eigen grenzen met eigen nieuwe creaties/producties waarbij de (interculturele) 
dialoog en ontmoeting van genres centraal staat. De  FB maakt sindsdien naam als 
initiator en (co)productiehuis van hoogwaardige artistieke voorstellingen, die de rijke 
flamencotraditie in hedendaagse schakeringen tonen; of -  als ‘vrijzinnig festival’ dat 
het inmiddels aan zichzelf verplicht is muziek te brengen ‘die ver buiten de oevers van 
de Andalusische zang- en danskunst treedt.’[ Volkskrant]

Het festival als geheel stoelt op de dialoog tussen de oude kunstvorm met andere 
genres en muziekculturen waarbij de interactie tussen traditie en experiment de 
rode draad vormt. Dat doen we vooral met onze eigen producties. Ze beantwoordt 
aan onze doelstelling flamenco in een bredere context te plaatsen van klassieke of 
‘wereldmuziek’ én het samenbrengen van kunstenaars uit onverwachte hoek en die 
stimuleren nieuwe stappen te zetten. De kruisbestuiving van publieksdoelgroepen 
die hierdoor bewerkstelligd wordt is een waardevolle ‘bijvangst’ en beantwoord aan 
onze marketingdoelstellingen.

Onder de noemer This is (not) Flamenco (de titel die we ook ons jubileumboek 
2015 meegaven) en met dezelfde knipoog naar René Magrits bekende ‘Ceci 
n’est pas une pipe’ presenteerden we twee eigen (co)producties, die kleurrijke 
flamencovergezichten gaven, waarin de oude (orale) kunstvorm spannend, 
springlevend en eigentijds klonk. Het programma was dit jaar gefocust op de 
uitwisselingen tussen muzikanten en dansers. Op twee februari gingen ze in het 
Muziekgebouw in Amsterdam in wereldpremière. 

Met Luminescencia, gemaakt op verzoek  van het Iraakse-Amerikaanse multitalent 
trompetist Amir elSaffar en gecoproduceerd met Fondation Royaumont (FA), 
zetten we ons op het pad voort van onze eerste creatie Qasida (2011) waar cante 
jondo met klassieke Perzische zang versmolt en van Fantasía para Violonchelo y 
Flamenco (coproductie Cello Biënnale, 2017). Producties waar de oude Oriënt via 
moderne wegen anno 2019 terug naar de flamenco wordt gebracht, waarin de 
musici ‘in subtiel samenspel een spannende reis langs langs oosterse en westerse 
klankwerelden maakten, die nergens geforceerd klonk’ ****[VK]. 

Samen met elSaffar werkten we een paar maanden aan de casting van de musici 
en stelden zorgvuldig het gelegenheidsensemble samen dat Oost en West via jazzy 
arrangementen en met electronics in een prachtige hedendaagse klankwereld liet 
samenkomen. Na een verblijf van een week in de Abdij van Royaumontreisden de 
musici naar Nederland voor de wereldpremière en drie performances. 
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‘The expectation aroused by the remarkable line-up was exceeded by an 
exceptionally captivating performance of subliminal radiation and rare touching 
beauty,’ [All About Jazz [3.02]. Uit de ragfijne onderlinge afstemming spreekt een 
scherpe analyse van verschillende tradities [Theaterkrant, 4.02]. En inderdaad in de 
70 minuten compositie smolten de prachtige melodische arabesken van cante jondo 
zangeres Gema Caballero - a miracle of modulation [AAJ] samen met de mystieke 
maqam zangen van Amir ElSaffar begeleid door zijn zus Dena elSaffar op jawza 
(irakese viool). Zijn trompet en santoor (oosters hakkebord) klonken in betoverende 
interacties met Aibars voeten, en de electronica van de aan het IRCAM (Parijs) 
verbonden Italiaanse geluidskunstenaar Lorenzo Bianchi. Volgens de Theaterkrant 
sloot ‘haar van melodrama gespeende benadering prachtig aan bij de aan mystiek 
grenzende houding van Saffar.’ 

Het project, dat wat ons én de musici betrof nog onvolgroeid was, kreeg gelukkig 
deze zomer al kans om zich op een internationaal parcours (Festival de Marseille, 
London Flamenco Festival Saddlers Wells), verder de ontwikkelen, hopelijk net zo 
als Qasida dat deed,  als  ‘slow music’ waar diverse muziekculturen waarachtig 
versmelten.

Geen kunstvorm zo percussief als flamenco. Vandaar dat we de rijke flamencoritmiek 
als uitgangspunt namen voor onze tweede festivalcreatie 2019 gemaakt in 
coproductie met Slagwerk Den Haag. In ¡Kick- Pluck - Planta - Tacón - Tap- Clap- 
Clack! nam danser en ritmebox Eduardo Guerrero , volgens de Volkskrant ‘een 
aanstormende flamencogod’, de uitdaging aan om als voetkunstenaar aan de gang 
te gaan en zijn ‘zapateado’ (het voetenwerk) als heuse slagwerker in te zetten in het 
hedendaagse muziekveld van SDH. En vice versa, zetten de Nederlandse slagwerkers 
hun handen en voeten in de complexe andalusische ritmes. 

Guerrero voelde zich, omringd door het nieuwe slagwerk, waaronder klepperende 
paardenkaken (voor een werk Battucada van Hugo Morales) en een speciaal 
gebouwde castagnettenmachine in een nieuw werk van Darien Brito, en 
schemerlampjes die 1+1 (Matyas Wettl) meeknipperden in het decor, ‘gelukkig als een 
kind in een speeltuin’. 

De creatie werd een spectaculaire ‘battle’ en een spannende ritmische 
onderzoekingstocht, waar Guerrero niet alleen zijn voeten maar zijn hele lijf inzette 
als klankkast. Soms wat over the top – met het gat dat hij in de tafel sloeg met zijn 
hak als aandenken- maar hij bleef verre van zijn extreme dramatische narratief 
dat hij in zijn eigen voorstellingen tentoonspreidt- die we om die redenen niet 
programmeren. Zijn talent erkennend nodigden we hem juist voor deze ‘abstracte’ 
voorstelling uit, zodat hij zijn comfortzone kon verlaten, maar toch sloop het er 
hier en daar in: “Een zeker lijden, met een vleug masochisme, geeft zijn lichaam 
een Christus-achtig aura,” schreef de recensent van de Theaterkrant, “terwijl hij 
niet een kruis maar een enorme marimba achter zich aan torst, en de spelers van 
Slagwerk rustig doorspelen, alsof ze zijn doodgravers zijn.” Maar concludeert ze 
‘hij laat het circus achter zich en gaat als een razende op zoek naar verlossing en 
wederopstanding. Zijn overgave is ontroerend.’

De correspondent van Deflamenco.com kon zich niet losmaken van zijn Zuid-
Spaanse verwachtingspatroon en vond dat Guerrero zich juist niet te buiten ging en 
dat hij de openbare workshop dans die hij die middag in de hal van het MGIJ had 
gegeven beter als cursus aan SDH had kunnen aanbieden. “Grrrr… SDH is zonder 
meer een gerenommeerd hedendaags percussie-ensemble, en de ‘quijada’ is in hun 
Nederlandse handen zeker een spektakelstuk en het publiek vreet het, maar ik weet 
niet wat ik hoor. Als ik een paardenkaak goed wil horen swingen, dan liever in een 
echte Colombiaanse Cumbia, daar waar ie hoort.” 

We brachten Klick-Pluck… en Luminescencia in de double bill This is (not) flamenco in 
het uitverkochte Muziekgebouw Amsterdam (2 feb) en Tivoli Vredenburg Utrecht �����
(3 GFC
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We genoten van het genietende publiek en de staande ovaties bij de dubbele 
wereldpremières en vooral ook van het zichtbare spelplezier van de musici onderling 
en de enorme generositeit naar elkaar. Een bewijs dat niet alleen muzikaal, maar 
ook intermenselijk de alliantie geslaagd was.

Kruisbestuivingen – Jazz en Klassiek – new flamencosounds

Flamenco en jazz delen hetzelfde gevoel, maar flamenco is anarchistischer. 
(Paco de Lucía.)
Op 2 februari kon het publiek in het MGIJ (kleine zaal) genieten van een derde 
wereldpremière met nieuwe flamencosounds met DeDos (een Spaanse woordspeling 
van ‘duo’ en ‘vingers), een initiatief van de Nederlandse jazztoetsenist Tony Roe 
(Tin Men & the Telephone) en de Spaanse gitarist José Quevedo, die in 2015 deel 
uitmaakten van onze eerste jazzflamencocreatie Ultra High Flamenco XL.  Deze 
ontmoeting smaakte naar meer. Na een Try out op November Music, werkten beide 
musici hun flamenco-jazzverkenningstocht à deux subtiel verder uit en werd deze 
nog vrijer en franker doorvlochten met swingende hedendaagse jazz impro’s. Een 
duet als een klein juweeltje dat hopelijk een mooie toekomst tegemoet gaat. 

De flamenco-jazz staat in Spanje in volle bloei. Maar ook hier in Nederland 
vinden interessante ontwikkelingen plaats (met veel jonge Spaanse (ex) 
conservatoriumstudenten) en de Jazzband van saxofonist Bernard van Rossum ����
die we voor deze editie koppelden aan het nieuwe reizende project Caótico van ���������
José Quevedo ‘Bolita’. 
Zijn Big Band Bolita moest in elke stad een andere gedaante aannemen 
met lokale musici. Zo’n project omarmen we natuurlijk graag vanuit onze 
talentontwikkelingsdoelstelling: 8 blazers van de BVR band kregen de gelegenheid 
om met de Spaanse top aan de slag te gaan in een residency van 3 dagen, na 
voorafgaande skypeuitwisselingen over de vertolking van de composities van �����
José Carra. Dit met een spetterend resultaat en prachtige onderlinge chemie tijdens 
de drie concerten. We kregen van Bernhard en zijn band grote dankzeggingen voor 
deze kans. 

Sergio de Lope Quintet liet met featured artist pianist Alfonso Aroca en zijn 
jonge energieke band in LantarenVenster en het Bimhuis swingende en mooi 
gearrangeerde jazzcomposities horen in ‘A Night in Utrera’ We waren zo onder de 
indruk van Aroca (dé muzikale ontdekking van de 2017 editie en in 2018 daarom 
op Wonderfeel geprogrammeerd) dat we hem graag aan zijn muzikale vriend, 
bandleider en fluitist De Lope koppelden, ook om de naar onze mening soms net 
iets te enthousiast en expressief improviserend De Lope binnen boord te houden.  
Missie geslaagd. Het publiek kreeg net als in 2017  een stevige portie ‘kolkende 
flamencojazz’ (VK) en ballades die de soul van de flamenco in de jazz vertaalden. 

Flamenco & Orient 

‘Oude Muziek, mogelijk niet de eerste associatie bij flamenco, maar juist zulke 
onverwachte dwarsverbanden en kruisbestuivingen krijgen in de Biënnale bijzondere 
aandacht.’ [NRC, 31.01]
Naast Luminescencia presenteerden we deze editie twee andere producties waar 
de oosterse en westerse klankwerelden sprankelend samenkwamen, ditmaal via 
de oude muziek. Met deze concerten, moderne ‘cross-overs’ eigenlijk, zetten we de 
flamenco-baroklijn voort die we sinds 2013 opzetten en waarmee we de interessante 
ontwikkelingen op dat gebied in Spanje en elders mooi kunnen weerspiegelen. 
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Tegelijkertijd laten we op een natuurlijke manier horen hoe de flamenco zang, de 
cante jondo, duidelijk put uit de arabische manier van zingen met bijbehorende 
melisma’s en versieringen. 
En, zo ontdekte basklarinettist Maarten Ornstein, ‘dat ze wonderwel samengaan 
met de oude barokharmonieën’. Hij bracht met luitist Mike Fentross en de Libanese 
zangeres Rima Khcheich – een stem wiegend als een sluier in de wind volgens 
NRC - op drie podia het bloedmooie Muwashahat ( 13e eeuwse Moorse liedvorm). 
De grondige research en de topkwaliteiten van de musici maakten dit akoestische 
concert tot één van de muzikale hoogtepunten van deze biënnale. Voor de goede 
luisteraar was er een soort ‘protoflamenco’ te horen, zoals Ornstein hun repertoire 
scherp omschreef.    
‘De stem van de Libanese zangeres Rima Khcheich leek te zweven door het poëtische 
doolhof van een medina. Ornsteins basklarinet ademt en zucht, en Fentross’ 
vihuela en theorbe zijn de grond waaruit de gedachten en gevoelens als bloemen 
opschieten. Muziek om in te verzinken.’ [****NRC, 31.01]

Een andere reis door het rijke erfgoed van de Arabo-Andalusische muziek maakten 
we in het Muziekgebouw in Romances, entre Oriente y Accidente, waar de viola 
da gamba broeders Fahmi & Rami Alqhai, oprichters van het Spaanse oude 
muziek Ensemble Accademia del Piacere, muziek brachten uit het oude Al-Andaluz, 
een muziekcultuur die met ‘het vertrek van de laatste Moor’ in 1492 uit Granada, 
aldaar verloren ging, maar in Noord-Afrika bewaard en verder ontwikkeld werd. 
De Tunesische zangeres Ghalia Benali en sopraan Mariví Blasco zongen het 
renaissance repertoire en de arrangementen van gambist Fahmi Alqhai,  ‘een van 
de avontuurlijkste specialisten op het gebied van oude muziek in Spanje’ [NRC] in 
mooie en bij tijd en wijle swingende dialogen, o.a. begeleid door Iraanse setar en 
barokorgel. We hoorden ook hier hoe het Arabisch Spanje in flamenco doorklonk, 
ook al hadden we de grand lady van de flamenzang Carmen Linares niet mee laten 
komen (te hoge gage en een stem die ‘op’ is.) Deflamenco.com vond het een ‘back to 
the future’ muzikale ervaring ‘in de kathedraal van het Muziekgebouw’ en een ‘les in 
plezier en schoonheid.’ Wij vonden de als Dervisch dansende Benali te veel van het 
goede, maar het publiek niet. Er waren staande ovaties. 

Daar gitarist Dani de Morón die dag in Antwerpen zijn biënnaleconcert speelde, 
zagen we een mooie gelegenheid om de Nederlandse flamencogitarist 
Tino van der Sman als vervanging voor te stellen. Deze was verguld met deze mooie 
kans in zijn carrière, zo meldde hij. (zie verder onder Nederflamenco) 

Romances verving op de valreep de Catalaanse singer-songwriter Silvia Pérez Cruz, 
die wegens een grote tournee in de VS haar NL debuut cancelde. 

Het Spaanse kamermuziekensemble Trio Arbós & zigeunerzanger Rafael de Utrera 
liet in een eigentijds programma getiteld Flamenco Envisioned nieuwe flamenco 
sounds horen. De rauwe flamencozang wist zich goed staande te houden in 
nieuw hedendaags repertoire voor piano, viool en cello – 8 Spaanse componisten 
schreven speciale flamencocomposities voor het trio. De uitverkochte kleine zaal 
van het Muziekgebouw luisterde ademloos. We zagen veel nieuw publiek dat de 
kleine zaal van het MGIJ tot de laatste stoel vulde en na afloop enthousiast op de 
merchandisetafel afliep om zich in te tekenen op onze nieuwsbrief.  Met dit concert 
last minute ingelast op verzoek van het Instituto Cervantes bliezen we de wat 
uitgebluste samenwerking met het instituut nieuw leven in. Flamenco van nu door 
makers van nu.  

De Biënnale toonde met haar eigen creaties en met deze nieuwe eigentijdse en 
spannende flamencodialogen flamenco in alle toonaarden en nieuwe facetten 
van deze podiumkunst. We zetten hiermee ook weer een stap verder op weg 
naar internationalisering. Door onze artistieke keuzes en de kwaliteit van onze 
voorstellingen onderscheidden en profileerden we ons bij iedere editie dusdanig 
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dat het festival al snel grote erkenning kreeg. ‘(…) Tegenover de Spaanse argwaan 
staat de opgebouwde waardering elders voor de Nederlandse lef en creativiteit. 
Internationaal geldt de Biënnale inmiddels als baanbrekend en toonaangevend.’ 
(Algemeen Dagblad, 2015) . Ook de Trouw meldde anno 2017: ‘De Nederlandse 
Flamenco Biënnale wordt gezien als het avontuurlijkste en meest toonaangevende 
festival van Europa.’
Het Spaanse digitale magazine De Flamenco.com [20.01] Sprak over het festival als 
de ‘European Accelerator’ ‘Compared to the Bienal de Sevilla, you get the impression 
that the Dutch Bienal is more and better accustomed to the avant-garde. You know 
that when we speak of Europe as having two speeds within flamenco, it means 
Holland is going faster than the rest.’

Het is juist vanuit Nederland dat we - met respect voor de flamencotraditie, maar 
zonder gebonden te zijn aan haar wortels -  haar zo vrij kunnen benaderen. De 
openheid van geest waarmee wij de flamenco programmeren is ontegenzeggelijk 
een teken van l’air du temps, maar we zien dat sinds de Flamenco Biënnale het 
voortouw heeft genomen met onze vooruitstrevende programmering, wij ook andere 
bestaande festivals inspireren. We zien een artistieke herdefinitie bij traditionele 
festivals als de Biënnale van Sevilla, en het NY en London festival (waarvan de 
artistiek directeur, een Spaanse organisator, zich ook artistieke statements uit onze 
persberichten toe-eigent). Het is onze grote wens om onze leidende positie als 
pionier te handhaven en (internationaal) een verbindende rol te spelen en meer 
coproducenten en samenwerkingspartners te vinden voor onze plannen en ambities. 
Hiervoor is professionalisering aan de organisatorische kant broodnodig. 

Levende Traditie | Strings & Zang

De flamencotraditie was deze editie vooral te vinden in de gitaar, in het thema 
Strings – Snaren. Het publiek kon haar hart ophalen aan traditionele ‘toque’ – 
gitaarkunt met ARTIST IN RESIDENCE Dani de Morón, de jonge grote belofte 
David Carmona en tal van Nederlandse topgitaristen, Peter Kalb, 
Tino van der Sman, Jeff Heijne en met een keur aan eersteklas gitaristen/
begeleiders in de dansvoorstellingen, zoals Antonia Jiménez, een van de weinige 
vrouwelijke gitaristen, of Pino Losada bij Olga Pericet. 

Dani de Morón, de aanvoerder van de nieuwe gitaargeneratie zette het (ruim een 
maand van te voren) uitverkochte Muziekgebouw aan ’t IJ op zijn kop met een ������
all-star ensemble van drie zigeunerzangers Duquende, Jesús Méndez en 
Antonio Reyes, 2 klappers en Patricia Guerrero als special guest, die ‘je alles doet 
vergeten’ met haar magnetisme en als vanzelf de spotlight voor zichzelf steelt’. 
[Deflamenco.com]. 

Hij kwam zijn nieuwste album ‘21’ presenteren waarin hij naar eigen zeggen de gitaar 
in dienst van de zang stelde, maar de gitaar was de werkelijke protagonist van de 
avond die in gestage climax vorderde, naar een verwachte natuurlijke eindexplosie: 
‘It was a pleasure for everyone in attendance to experience that sublime moment in 
which many years of hard work turned into ART, and the people feel like their senses 
are exploding, and that was more or less what Federico García Lorca was trying to 
explain with that thing about duende.’ [De Flamenco.com]

De gitarist uit Morón de la Frontera, door de Telegraaf meteen ‘de snelste 
snarenbezweerder van het moment’ gedoopt, meldde in een uitgebreid interview 
in de VPRO gids juist: ‘In de Flamenco heb je weinig aan virtuositeit, je moet ánders 
zijn om op te vallen’. De Morón, niet voor niets geen onbekende op ons festival, 
legde een ongelooflijke creativiteit en fantasie aan de dag in de begeleiding van 
(de persoonlijkheid) van iedere zanger en demonstreerde zijn intelligentie niet alleen 
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op de snaren. Over de kwestie ‘puurheid’ in flamenco die bij elke biënnale editie 
toch weer opduikt in de  roep van de aficionados en in de vragen van journalisten, 
meldde hij:
‘Puurheid betekent, jezelf zijn, hoe jij de flamenco voelt. Ik voel me vrij om te spelen 
wat ik wil, ben openminded zoals een jazzmuzikant, dat is mijn stijl.’ Flamenco is van 
iedereen en kan gespeeld worden door iedereen. De flamenco is geen museumstuk, 
het is constant in ontwikkeling  ‘Het is allesbehalve makkelijke muziek, niet zomaar 
folklore of vakantiemuziek, maar hoogstaande kunst die enorm veel voorkennis 
vergt. Je kunt de flamenco ook niet zomaar spelen, je moet het gevoel kennen, niet 
de bladmuziek.’ (VPRO Gids, 29 januari 2019]

Het is fijn om te lezen dat we als FB iets betekenen voor de artiesten. Dani de Morón 
aan de Telegraaf: ‘In Nederland ontmoet ik door de biënnale nieuwe musici. Daar 
ontstaan projecten uit die ik van tevoren nooit had verwacht.” Vol trots: De flamenco 
blijft zichzelf door een biënnale als deze in Nederland steeds vernieuwen. Zo blijven 
we bouwen aan onze prachtige traditie.’ [Telegraaf, 16 januari 2019]

Gitarist David Carmona, een generatie jonger dan De Morón, is zigeuner-
wereldburger uit Granada en geldt als het muzikale wonder uit zijn lichting. ‘Als 
ik het toneel op stap, ben ik op vakantie,’ is diens antwoord op de vraag  of hij 
de hooggespannen verwachtingen omtrent zijn talent niet stressvol vindt. De 
twee concerten (Bimhuis, Venster) verkochten na aankondiging in no time uit. Hij 
bracht klassieke, moderne gitaar. Hij bracht de traditie, maar hij bracht boven 
alles muziek. Goede muziek, ‘geworteld in traditie, maar tegelijk avontuurlijk 
en vrij. Zijn gitaarkunst is als universele muziek, die het zou verdienen uit de 
cultuurgemeenschap van de flamenco te breken,’ aldus de VK journalist, die net zo 
lyrisch was als wij over dit jonge veelbelovende talent dat de melodieën en ritmes 
van de traditionele flamenco palos (stijlen) zacht en met een serene glimlach liet 
neerdwarrelen op zijn publiek. 

‘David Carmona zou overal gehoord moeten worden, en glimmend op een voetstuk 
worden gezet – gelukkig kan hij in ieder geval in Nederland eens laten horen hoe 
ongelooflijk diepzinnig en artistiek de gitaar-flamenco nog altijd is. (…) Hij tekent 
onnavolgbare melodieuze lijnen uit, alsof hij een verhaal vertelt van voor- en 
tegenspoed, vol ups en downs op de gitaarhals.’ (VK, 6 februari 2019)

Carmona bracht op ons verzoek de jonge zanger Kiki Morente mee, die zong als uit 
de keel van zijn legendarische vader, de te vroeg gestorven Enrique Morente. Twee 
jonge talenten, beiden uit Granada, die met een diep ‘ole’ naar elkaar lieten horen, 
hoe oud en nieuw samengaan. We zagen een nieuw flamencokoppel geboren 
worden. En waren met hen een beetje op vakantie. 

Zang - Zielsnijdende cante jondo

De cante jondo, (de oerbron van de flamencokunst) kreeg ook deze editie een 
mooi podium met de hierboven genoemde zangers en daarnaast met een keur 
aan topzangers, te horen bij de verschillende dansvoorstellingen (line-ups worden 
zorgvuldig gecheckt); zoals de traditionele zangers Miguel Lavi en Jeromo Segura, 
Sergio ‘El Colorao’, El Londro, Tremendo Hijo en een generatie jonge nieuwe 
zangers, die de zware zang uit artistieke noodzaak (of stemcapaciteit) moderner en 
lichter brachten (maar niet minder mooi) zoals Naike Ponce, Matías López ‘el Mati’, 
Niño de Elche, Rocío Guzmán, Kike Morente. 
We zien dat we vruchtbare grond hebben geprepareerd voor een receptie van de 
voor buitenlanders soms lastig ‘verteerbare’ flamencozang. Maar wanneer die wordt 
toegelaten voor een esthetische ervaring zorgt. De zang, het lamento laat nooit 
onberoerd.
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Rosario la Tremendita imponeerde al op de opening bij Andrés Marín, paraderend 
in motorpak zichzelf begeleidend op basgitaar. Haar ‘zielsnijdende zang’ (NRC) 
bracht ze ook mee naar het Bimhuis (vol) en de Centrale Gent (60 man), waar ze in 
haar nieuwste show Delirum Tremens 2.0. het traditionele repertoire, dat ze met de 
even traditionele paplepel ingegoten kreeg, een nieuwe weg opstuurde, richting 
‘licht psychedelische soundscapes met indierock en jazzdrums’ (NRC). Mooie nieuwe 
tijden zijn aangebroken voor de cante jondo met nieuwsgierige zangers en flamenco 
power girls als La Tremendita, door het AD (die 17.01 een hele pagina aan haar 
wijdde) omschreven als de ‘belichaming van de nieuwe anarchistische beweging 
binnen de huidige flamencogeneratie, rocker én heel erg flamenco.’

Het NRC [31.01] oordeelde: ‘Steeds wanneer de muziek instrumentaal is, klinkt het 
solide, met name door gitarist Juanfe Pérez, en uiteraard zijn ook La Tremendita’s 
uithalen precies zoals ze moeten zijn. Maar samensmelten doet het niet. (…) 
Wanneer de al te ambitieuze jazzpretenties zijn afgeschud en de band dichter naar 
het pop- en rockidioom schuift, ontstaan er echte liedjes, in plaats van oefeningen.’

We constateren met trots dat we voor de zang een zeer geïnteresseerd publiek  en 
een welwillende pers hebben opgebouwd. Internationaal is dat een unicum. Het 
Duitse Anda magazine schreef al in 2017: ‘Es ist wirklich beeindruckend, dass das 
Publikum in Holland mit so viel Enthusiasmus auf ein  ‘cante jondo’ Konzert reagiert.’ 
De correspondente van Globalflamenco.com kon haar oren en ogen niet geloven 
bij de staande Nederlandse ovaties voor ‘de meest vergeten gezangen uit de 
Jerezaanse wieg - ‘Zelfs de olé’s waren goed getimed.’ 

Nederlands Kunstenforum – ‘Nederflamenco’ 

De Biënnale profileerde zich – naar wens en doelstelling – ook deze editie weer als 
aanjager en platform voor ontwikkeling van Nederlandse professionals en amateur-
flamencotalent. We programmeerden Nederlandse flamencomakers op voor hen 
normaliter moeilijk bereikbare podia zoals het Bimhuis Amsterdam, MGIJ, Theater 
Rotterdam, al dan niet in het voorprogramma van internationale flamencoartiesten 
en koppelden Nederlandse professionals aan Spaanse makers. Nederflamenco is 
een term die geslagen werd n.a.v. de derde editie in 2011. 

Dit festival gaven we het podium aan twee Nederlandse gitaristen die al flink 
wat jaren aan de weg timmeren, ook in Spanje. Peter Kalb ‘El Periquín’ een van 
Nederlands fijngevoeligste flamencogitaristen, bracht een eerbetoon aan �����
Michael Jackson dat in 2016 op CD werd uitgebracht, afgewisseld met nummers ��
van zijn nieuwe album Para Siempre. The King of Pop is voor veel flamenco’s een 
muzikaal voorbeeld en een referentie. ‘Als je het commerciële van Jacksons songs 
weghaalt, hou je mooie intieme liedjes over,’ aldus Kalb, die na zes jaar Málaga 
weer terug in NL is. Met zijn Spaanse muzikale vrienden en Boy Edgar-prijswinnaar 
Martin Fondse op toetsen bracht hij tijdens drie concerten in Amersfoort, R’dam en 
Den Haag eigen composities waarin hij de klassiekers van de King of Pop tot 
flamenco maakte, ‘van een betoverende schoonheid’ volgens het digitale magazine 
Written in Music [10.02]. De recensent noteerde: ‘De rustige ballad als She is out of 
my life of de pittige track Smooth Criminal kregen een hele nieuwe draai door de 
flamencobenadering ‘kwam het nummer in feite los van het origineel maar keerde 
er daarna weer naar terug.’

Tino van der Sman presenteerde met een sologitaar-recital op het afgeladen 
foyerdeck van het MGIJ zijn bundel ‘Geraakt’ (Belevenissen van een NL 
flamencogitarist in Sevilla), vers van de pers. Hij liet net als op het grote podium 
als vervanger van De Morón in het Muziekgebouw bij Romances, en bij de 
kindervoorstelling De Boom met Vleugels, ook hier horen, waarom hij in de 
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veeleisende scène van Andalucía een veelgevraagd gitarist is.

Bij de nieuwe generatie Nederlandse gitaristen valt Jeff Heijne op, die we in de 
Nederflamencomatinee in het Bimhuis een plek gaven om zijn nieuwste CD� 
‘Reflejos del Alma’ te presenteren met celliste Mascha van Nieuwkerk (van 
Wittemans huisorkest Fuse)  en door de Nederlandse aficionados bewonderde 
danseres Conchita Boon, die ook bij de vele pop ups in de openbare ruimte veel 
bijval kreeg. 
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CONTEXTPROGRAMMA 2019

Nederflamenco amateur& professionals projecten
Nieuw> Van Flamen>GO naar Context

De FB biedt sinds de oprichting een platform aan Nederlands flamencotalent 
–�amateurs en professionals – en geeft de Nederlandse flamencoscène nieuwe�
impulsen door ze uit  te dagen de eigen grenzen te verleggen, door samenwerkingen�
met makers uit andere kunstdisciplines. Deze doelstelling kristalliseerde zich van�
2013-2017 uit in het Flamenco>Go! programma waar de koppeling van amateurs�
met het professionele veld tot vruchtbare resultaten leidden die uitmonden in diverse�
Nederflamencoprojecten, die op onze Flamen>Go middag in het Bimhuis werden�
gepresenteerd en na de biënnales verder werden ontwikkeld om daarna nog een�
mooi leven te leidden in het Nederlandse circuit. De naam Flamen>GO (waaronder�
ook de educatieve en andere participatieve activiteiten vielen) was ons inziens�
uitgewerkt en toe aan een herijking. We besloten deze activiteiten te bundelen
in het nieuwe Contextprogramma, dat we dit jaar uitbreidden en dat tijdens
het Minifestival in het MGIJ in de openbare ruimte voor een fijn festivalgevoel�
zorgde. Nederlands talenten, workshopresultaten en inclusie participatieprojecten�
werden gepresenteerd in het zelfde Bimhuis, maar nu onder een nieuwe naam:�
Nederflamencomatinee.

Daarnaast hadden we deze editie door gebrek aan steun (van het Fonds 
Cultuurparticipatie) en gebrek aan tijd en mankracht aan de uitvoerende kant, 
geen ruimte voor deze gewoonlijk zeer arbeidsintensieve amateurtrajecten. We 
besloten dat het beter was te focussen op een goede uitvoering van het nieuwe 
Flamenco Inclusivo programma-onderdeel, dat we on the road onder onze handen 
zagen uitgroeien van een context- naar een volwaardig hoofdprogramma-
onderdeel. Wel besloten we één uitwisselingsproject waar we erg naar uit hadden 
gekeken, doorgang te laten vinden, waarvan het resultaat met succes op de 
Nederflamencomatinee werd gepresenteerd:  

ICK & Andrés Marín

Het Laboratorio de creación dat we vorige edities op amateur- en semi-
professioneel niveau organiseerden, wilden we een stap verder brengen door 
een gezamenlijke workshop van professionele hedendaagse dansers uit het 
Amsterdamse dansgezelschap ICK en het topsegment van de Nederlandse 
flamencodansers (profs) te organiseren, olv Andrés Marín. Helaas verliep dat niet 
helemaal zoals verwacht. De muziek zou live geleverd worden door het ��
Amsterdams Andalusisch Orkest.  Dat bleek te ambitieus voor het beschikbare 
budget. 

De inschrijvingen bleven achter - Marín heeft blijkbaar een reputatie van strenge 
dansdocent en het toch redelijke inschrijfgeld voor deze intensieve cursus werd te 
hoog bevonden door de flamencostudenten. 

We besloten in goed overleg met ICK en dankzij hun bijdrage de 5-daagse workshop 
van 10:30 tot 15:00 uur, voorafgegaan door een warming up-dansclass, tóch 
doorgang te laten vinden. De ICK-dansers hadden zich een traditionelere workshop 
voorgesteld dan Marín wilde bieden: hij zocht het meer in het experiment. Dat leidde 
tot spanningen in de les. Daarbij bleken de ICK-dansers oververmoeid door een 
zwaar schema. Ze haakten af. Drie NL-professionals hadden zo de luxe een week les 
van de maestro te krijgen. 
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Er was een mooi eindresultaat: twee Nederlandse flamencodocenten/dansers 
Karin Eij en Jessica Achten zagen wij in de door Marín geleide improvisaties 
in zichzelf tasten en hun bestaande corporale flamencostructuren verlaten in 
de richting van een modernere flamencodanstaal op de speciaal gemaakte 
soundscape van en door  pianist Carlos Ema. Dit legitimeert dan toch de enorme 
investering in de organisatie van deze workshops. 

Context: Flamenco 4Kids- Kinder- en jeugdvoorstellingen     

De geplande voorstelling Inktvisje Liesje van flamenco-kindertheatermaker ���������
Silvía Marín was niet op tijd klaar. We moesten half november nog op zoek naar en 
vonden gelukkig een mooi vervangend project: Árbol con Alas | De Boom met 
Vleugels van Compañía Anabel Veloso, waar de jonge danseres/choreografe met 
zangeres Naike Ponce, gitarist Tino van der Sman en percussionist Claudio Spieler 
met tomeloos enthousiasme de ‘basispassen- en ingrediënten’ van de Flamenco – 
met het accent op het ritme – spelenderwijs aan het jonge publiek toonden. Af en 
toe geholpen door aanwijzingen in het Nederlands van Van der Sman 
participeerden de kinderen actief. De voorstelling bediende zich vooral van mime en 
voor kinderen geschikte absurdistisch-speelse flamenco-kreten. Aan het eind mocht 
iedereen op het podium om met het gezelschap het flamencodansje uitvoeren dat in 
de voorstelling pas voor pas was uitgelegd. Een geslaagde Flamenco 4 Kids middag, 
alhoewel het, naar onze eerlijke mening, educatief-artistiek nog wel een upgrade 
kon gebruiken.

Scholen-programma: Ism met het MGIJ werd de Boom met Vleugels tevens 
2x uitgevoerd in het Bimhuis als schoolvoorstelling. Ter voorbereiding was de 
flamencotraditie op de scholen door de leerkrachten behandeld, en werden de 
voorstellingen ingeleid met verwijzingen naar het lesmateriaal.  Op maandag 28 
januari werd de eerste uitvoering bijgewoond door 191 leerlingen en 28 begeleiders 
van de Annie M.G. Schmidtschool, Spaarndammerhoutschool (Amsterdam) en De 
Kersenboom (Diemen). De tweede uitvoering werd bezocht door 159 leerlingen en ��
27 begeleiders van de Timotheusschool en de P.J. Troelstraschool (Amsterdam).

Soundlab Flamenco Special: Met MGIJ organiseerden we een flamenco-editie van 
de ¡Maak Muziek! : Kinderworkshops o.l.v. van percussionist Claudio Spieler. Voor 
alle kinderen was er een cajón (= een houten percussiekist waar de bespeler op zit 
en met de handen op het dunne voorblad speelt.  Aan de kist kunnen verschillende 
toonhoogten worden ontlokt, en aan het eind van de workshop kon ieder kind een 
liedje spelen. 

Flamenco4 Kids openbare workshop: Docente ‘Pastora’ gaf een kinderworkshop in 
hal MGIJ, waarin haar gevorderde kinderleerlingen in vrolijke Spaanse 
noppenjurken stralend dansten met beginnende kinderen die deze workshop voor 
het eerst bezochten. Ook was er ter inspiratie een uiterst professionele (en 
aandoenlijke) presentatie van de gevorderden die het omringende publiek, kinderen 
en ouders op aanstekelijke wijze wist aan te zetten tot (mee)bewegen. Het leverde 
een prachtig geanimeerd beeld op in de entreehal van Muziekgebouw aan ’t IJ, 
stralend in de winterzon. Veel kinderen waren komen kijken met hun ouders. 

Context: Educatie 
[zie ook bijgevoegde flyers en fotoverslag op de site onder ‘galerij’]

In deze editie werd vanuit onze educatieve doelstelling weer een stevig workshop- 
en masterclass programma aangeboden aan amateurs van verschillende niveaus 
en (semi)professionals om zo het NL kunstenforum een waaier aan mogelijkheden 
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ter ontwikkeling te geven. Danwel de amateurs en geïnteresseerden met de andere 
ritmes in aanraking te laten komen (actieve participatie). Met zang, dans, gitaar 
en diverse ritmeworkshops en publieke  masterclasses dans (in2006 in het leven 
geroepen door de FB) gericht op amateurs, en (semi) professionals, schiepen we 
een groot en gevarieerd aanbod, dat gretig aftrek vond. Het workshopaanbod 
(op inschrijving) van deze editie was net zo omvangrijk als dat van 2015 en 2017 en 
bediende flamencoscholen van Maastricht tot Groningen. Daarnaast organiseerden 
we gratis toegankelijke workshops in de openbare ruimte. 

We brachten dans, ritme en veel plezier in de openbare ruimte met de module 
Soniquete (Swing). Met twee gratis openbare dans & ritme lessen (zonder 
intekening) in de foyer van het Muziekgebouw aan ’t IJ olv danser Eduardo Guerrero  
en de Nederlandse docente Jessica Achten , en in Theater Rotterdam olv danser 
Ramón Martínez. We zagen het publiek, dat in grote getale toestroomde, jong 
én oud, met een grote glimlach simpele pasjes en armbewegingen uitvoeren. De 
uitspraak van Pina Bausch “Tanz, sonst bist du verloren” schoot door ons hoofd. 

Bij de gratis klapworkshop van danser/palmero Abel Harana in de foyer van ITA 
konden beginners, gevorderden en leken zich vastbijten in de complexe ritmiek van 
de handen (palmas), die iedere flamencovoorstelling ondersteunen. De danser had 
bij Andrés Marín de avond ervoor in een swingende bulería zijn virtuoze ritmiek op 
een wavebord verpletterend gedemonstreerd.  
Harana en Rosario La Tremendita gaven gezamenlijk een workshop ritme & zang 
(intekening) waar ervaren leerlingen konden leren over syncopes, contraritmes en 
timing tussen beide onderdelen. 

De tweedaagse klapworkshop (op inschrijving) van de gebroeders Mellis was een 
groot succes. Beide niveau’s liepen onmiddellijk vol. Daar kregen de broertjes lucht 
van en speelden het klaar om op de dag van aanvang een hogere fee te eisen, 
anders geen les. De manager gaf even niet thuis. Flamenco gypsy tricks die we lang 
niet hadden meegemaakt en die we uiteindelijk achteraf in goede banen konden 
leiden. Aan de voorkant was er natuurlijk niets van te merken. In het Bimhuiscafé 
klapte iedereen twee dagen enthousiast, maar wij hadden zin om ze heel ritmisch 
een draaiklap om de oren te geven.  

De tweedaagse zangworkshops (op twee niveaus) liepen zoals voorgaande jaren 
goed vol. De werving hadden we met succes aan een enthousiaste amateur-
zangeres uitbesteed. De lessen van Rosario La Tremendita in het Lloyd hotel 
gaven de geheimen prijs van de pittige Tangos de Triana,  de wijk in Sevilla waar 
zij vandaan komt en in is gespecialiseerd en voor het het gevorderden niveau de 
alegrías, de naam zegt het al, vrolijke ritmes, uit Cádiz. 

De openbare masterclasses dans olv Patricia Guerrero waren een doorslaand 
succes in de theaterzaal van de OBA Amsterdam, idem die van en Vanesa Aibar 
in de foyer van Theater Rotterdam tijdens het slotweekend. Mede dankzij de 
professionele simultaanvertaling, waardoor het publiek visueel en auditief een 
kijkje in de ingewikkelde flamencokeuken kregen. Leerlingen droegen een stuk 
choreografie aan waar door de artiesten op  het podium aan gepolijst en geschaafd 
werd. De enorme liefde voor het métier van de artiesten en de rust waarmee ze de 
leerlingen hun kennis overbrachten deed hun zenuwen snel vergeten. 

Zoals altijd liepen de verschillende dansworkshops in de verschillende steden en met 
meerdere niveau’s goed. Uit ervaring wijs geworden (omdat we op het Codarts een 
uitgebreid programma gitaar aanbieden en de leerlingen buiten het conservatorium 
te dun gezaaid zijn) organiseerden we slechts 1 gitaarworkshop  met ��������������������
David Carmona, enorm in zijn sas met zijn leerlingen was en vice versa.

De workshops worden sinds 2015 ‘in huis’ georganiseerd vanuit de FB met een 
speciaal hiervoor aangestelde medewerker. We werken voor de promotie en 
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distributie samen met flamencovereniging Terremoto en flamencoagenda.nl. Onze 
workshopcoördinator kreeg (aangestuurd door de directeur) een zelfstandige 
functie, die ze uitstekend invulde en waardoor alle workshops meer dan goed 
gevuld waren. Er was weer een kleine internationale toestroom van leerlingen 
en publiek. Een grotere toestroom buitenlandse flamencostudenten die voor een 
bruisend internationaal amateur/professional trefpunt zorgen, blijft een wensdroom. 
Zoals ook om in de toekomst met Tourist Boards en Citymarketing leerlingen uit 
de buurlanden een package deal te kunnen aanbieden (in een betaalbaar hotel) 
om deze internationale bezoekersstroom te vergroten. Voor velen is reis, verblijf, 
inschrijfgeld en tickets een te grote belasting voor de portemonnee.

Voor het workshop- en masterclass programma op de Conservatoria werd zoals 
de vorige edities intensief en vruchtbaar samengewerkt met Codarts Rotterdam/ 
olv docent Ricardo Mendeville met wie we een weekprogramma samenstelde met 
workshops gitaar, zangbegeleiding en percussie met artiesten uit ons programma. 
Nieuw in het aanbod was deze keer een geïntegreerde masterclass met de musici 
van de band van José Quevedo: Paquito González (percussie), El Londro (zang), 
Pablo Martín (bas) en Quevedo zelf, die aan de studenten lieten horen hoe ze van 
flamenco jazz maken en vice versie. De interacties tussen de musici in het leslokaal 
en het materiaal, konden de Codartsstudenten die avond in het Podium Grounds 
(het conservatoriumtheater) tijdens een concert van de band live op het podium 
terugzien. 
Ook nieuw was een percussie workshop van Antonio Moreno en Leonor Leal samen 
voor het Codarts dans- en percussie departement Codarts. Alfredo Lagos gaf een 
workshop zangbegeleiding. 
Voor studenten is het workshopprogramma  waar ze de internationale flamencotop 
zo van dichtbij aan het werk te hebben gezien een ervaring om voor altijd mee te 
dragen, aldus Mendeville. 

Met het Amsterdamse conservatorium spraken we – door ervaring wijs geworden 
– in een vroeg stadium af met de nieuwe programma coördinator en adjunct Edo
Righini. Helaas, ons voorstel om de musici uit Bolita Big Band lessen in het Curriculum
door het jaar te laten geven in voorbereiding op een presentatie van de Jazz Big
Band van het Conservatorium op hun open dag in januari, sneuvelde tussen de vele
andere plannen. In Rotterdam lukte dit overigens ook niet, maar daar zochten we
met Mendeville naar een mooi alternatief educatief programma. Groningen was
geïnteresseerd maar had geen middelen.

De workshops en andere amateur-activiteiten werden georganiseerd met 
gebruikmaking van expertise, ervaring, en het adressenbestand van de volgende 
nationale en lokale samenwerkingspartners: Flamencoagenda.nl, Stichting 
Terremoto, LaNina|Janine Keyzer, Flamencoschool Teresa Jaldón, Mario García 
Flamenco Studio/ Javier Romero (Amsterdam), Flamenco Utrera, docenten Antje 
Herber/Mascha Meijman (Utrecht), de Stichting 2Flamenco, Karin Eij (Rotterdam/
Den Haag), Flamencoschool María Penders Eindhoven, Encuentros Jessica Achten, 
Dansschool Martine Haesens (Maastricht), Stichting Flamenco Limburg, Dansschool 
Dance d’Ali Groningen. De FB speelt hier een overkoepelende rol. Door samen 
te werken met de sleutelfiguren uit het veld en met de conservatoria worden de 
activiteiten breed gedragen én uitgedragen. 

Context: Flamenco in de openbare ruimte 

Naast de openbare gratis toegankelijke workshops zoals hierboven beschreven 
schiepen we tijdens het festival ook met andere activiteiten op diverse locaties (ITA, 
Theater Rotterdam ) plekken waar het delen van ritme en het plezier van met elkaar 
muziek maken (de essentie van de oude flamencokunst) centraal stond. En lieten 
we aldus een algemeen en groot publiek in aanraking komen met de aanstekelijke 
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flamencoritmes en daarmee met hun eigen ritme en met elkaar. Het doel om de  
flamenco meer uit het theater de straat op te brengen, in de [overdekte] openbare 
ruimte en  de theaterfoyers is deze editie ook weer goed gelukt. 

Flamenco Pop Ups – De wens om meer de openbare ruimte in te trekken werd o.a. 
gestalte gegeven door korte verrassingsacties, flamenco guerrilla performances 
van 3 tot 6 minuten in overdekte passages, stationshallen, metrostations (Rotterdam, 
Amsterdam) en in de foyers van de diverse theaters. We selecteerden op advies 
van een aantal flamencodocenten, een groep talentvolle amateurs en semi-
professionals en gaven hen de volgende opdracht: maak met een ludieke line-up 
(dus liever een ander instrument dan gitaar) een korte, swingende improvisatie 
waardoor het publiek om jullie heen de flamenco- ‘soniquete’ (swing) direct beleeft. 
Voor uitvoerenden en toeschouwers waren de guerrilla acts een groot succes. 
De pop ups vergrootten het festivalgevoel in de foyers van de theaters en gaven 
het Nederlandse kunstenforum een goed podium ter talentontwikkeling. We 
organiseerden in Amsterdam en Rotterdam voor de tweede maal een pop up route 
door de stad. 

De pop ups werden mogelijk gemaakt door nieuwe originele draagbare 
flamencovloertjes van de Hongaarse ontwerpster Zsuzsa Megyesi, die we de 
uitvoerders ter beschikking stelden. Er was met deze portable vloertjes ook een 
interactieve installatie ¡ Try Me! opgebouwd in het MGIJ, waar publiek zelf pasjes 
kon uitvoeren en hun ritme en snelheid kon testen. 

Open podia: Met diverse Nederlandse artiesten organiseerden we open podia na 
de voorstellingen en de aftertalks. Een mooie plek voor het NL kunstenforum om hun 
projecten en kwaliteiten te tonen.

Pop ups en gratis openbare workshops en open podia, zijn bij uitstek geschikt 
om flamenco op een laagdrempelige manier aan te bieden om meer publiek te 
bereiken en ‘zieltjes te winnen’ voor ons festival alsmede de geïnteresseerde leek 
tot participatie aan te zetten en het eigen ritme te laten voelen, een belangrijke 
doelstelling van ons festival. 

Context: Films en lezingen 

Met het idee om het Contextprogramma meer omvang en diepgang te geven, 
benaderden we De Balie directeur Yoeri Albrecht om in het Amsterdamse 
debatcentrum in december 2018 als prelude op het festival een 2 daags 
themaprogramma te organiseren, waarin serie lezingen, films, Q & A’s, discussie met 
makers en flamencologen en antropologen over flamenco voorbij de (visuele) clichés 
van flamenco elkaar zouden afwisselen (een soort Flamenco tussen ‘Kunst & Kitch’ en 
zou over Identiteit in bredere zin van het woord gaan). Het plan werd bij 
De Balie enthousiast ontvangen, maar men bleek uiteindelijk te weinig mankracht 
met expertise te hebben om het samen met ons verder te ontwikkelen. 

We brachten een deel van dit programma onder in ons festivalprogramma. In 
Amsterdam schakelden we terug naar twee dansdocumentaires over Rocío 
Molina en Matilde Coral (de twee power flamenco vrouwen uit twee generaties – 
aansluitend bij ons thema) in filmtheater De Uitkijk , met inleidingen door flamenco-
connaisseur journaliste Susanne Zellinger. In De Kring aan het Leidseplein brachten 
we Tien Redenen om Don Quixot te lezen, een literaire avond omtrent de klassieker 
van Cervantes, met een lezing door Maarten Steenmeijer, hoogleraar Spaanse 
Taal & Letterkunde in Nijmegen en vertaler, en een gesprek met Andrés Marín. Deze 
werkelijk verdiepende lezing met een vereerde Marín voor deze context rondom zijn 
kunst, vond ook plaats in het Instituto Cervantes Utrecht. 
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Daarheen konden we ook de bijzondere ‘gedanste lezing’ Camelos Naquerar 
(‘we willen praten’ in zigeunertaal) van Leonor Leal verplaatsen, waar ze met 
projecties in woord en dans invulling gaf aan deze onafgemaakte voorstelling van 
flamencolegende María Maya. 

We verplaatsten we de keynote lezing over ‘De Spaanse ziel/ Power of flamenco’ 
door Josip Kesic, onderzoeker aan de Uva (Geesteswetenschappen) naar het 
Muziekgebouw (foyer) waar we ook twee documentaires over de inclusieve kracht 
van Flamenco vertoonden tijdens ons weekend aldaar.

De film & documentaires werden ook vertoond in de rest van het land in een kleine 
tournee lang de volgende bioscopen: Lieve Vrouw Amersfoort, LantarenVenster 
R’dam en De Nieuwe Regentes Den Haag. Met promotionele steun (facebook & 
Nieuwsbrieven) van Cinedans en het Amsterdam Spanish Filmfestival (ASFF). 
Met beide partners werd in 2017 een begin gemaakt van een samenwerking t.b.v. 
kruisbestuiving van de verschillende publieksgroepen. 
Cinedans stelde hun Minibios beschikbaar. In de entree van het MGIJ kon het 
publiek à deux plaatsnemen om in een loop korte (flamenco)dansfilms uit het 
Cinedans programma en onze eigen filmpjes te zien gemaakt door Félix Vázquez 
die we deze editie de opdracht konden geven tot het maken van 7 originele 
videocreaties over onze artiesten in zijn Colección de Retratos. Deze werden 
uiteraard ingezet als voorpubliciteit. Vázquez liet net als in 2015 en 2017 zijn 
bijzondere blik op flamenco(dans) zien in zijn (we maakte een compilatie van zijn 
werk, geprojecteerd op de mediawand in R’dam en de betonnen wand in het MGIJ, 
zichtbaar vanuit de trein). 
Deze editie was hij voor het eerst het hele festival aanwezig als ’filmmaker in 
residence’ om tevens het festival audiovisueel te verslaan. Hij maakte ‘in situ’ op 
het festival voor en achter het toneel en in het festivalhotel Lloyd reportages en liet 
zich inspireren door wat er op Nederlandse bodem aan artiesten voorhanden was. 
(zie onze site onder galerij). Hiermee continueerden we naar wens de artistieke 
samenwerking met een filmmaker, die voorbij de cliché flamencoreportage/
registratie gaat. 

Daarnaast waren er gratis introductielezingen voorafgaand aan de concerten door 
diverse dans-flamencokenners en journalisten om de voorstellingen in te kaderen en 
de publiekservaring te vergroten. Ze werden zoals altijd zeer goed, aandachtig en 
enthousiast bezocht. 

Volkskrantjournaliste en danscritica Annette Embrechts leidde met De Ruggengraat 
van Andrés Marín: Vooruitgang zonder verwoesting diens voorstelling in het Ita in. 
Journaliste en flamencokenner Susanne Zellinger (AU) vertelde over hoe en waarom 
een nieuwe generatie vrouwelijke makers de flamenco vernieuwen voorafgaand 
aan Nocturno/ Leonor Leal en La Flor…/Olga Pericet. Embrechts en Zellinger deden 
allebei twee inleidingen bij Dancer in Focus Patricia Guerrero en probeerden de 
vraag te beantwoorden: wat maakt deze nieuwe ster tot zo’n opvallend theatrale 
danseres en boegbeeld van een nieuwe generatie? 
Onder de beeldende titel ‘De laatste zucht van de Moor en het Marokkaanse 
lied van verlangen’ dook musicologe en docent muziekgeschiedenis aan het 
Conservatorium van Amsterdam Saskia Törqnvist in het rijke erfgoed van Al-
Andalus, voorafgaand aan de voorstellingen in het teken van het thema 
Flamenco & Oriënt: Muwashahat en Romances.  Universitair docent aan de 
Manchester University en flamencogitarist Carlos van Tongeren belichtte in een 
luisterlezing De gitaartraditie uit Morón de la Frontera, de geboortegrond van 
gitarist Dani de Morón. En speelde na afloop van het concert op het open podium in 
de hal van het MGIJ.
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Context: Meet the Artist(s)

De nagesprekken met de artiesten die we in 2017 voor het eerst organiseerden 
waren een groot succes. Reden om ze te continueren en uit te breiden. Met 
bovengenoemde sprekers realiseerden we succesvolle ontmoetingen met de 
artiesten uit de belangrijkste voorstellingen in de diverse theaters. 
Annette Embrechts en directeur Ernestina van de Noort continueerden hun in 2017 
spontaan ontstane goede match tijdens de Meet the Artist waar de laatste bij tijd 
en wijle bijsprong in de hoedanigheid van tolk of interviewer en kon ingrijpen waar 
de gesprekken stuurloos (door taalprobleme (veel artiesten beheersen het Engels 
nog niet goed) of oppervlakkig dreigden te worden. 
De gesprekken met de artiesten waren inhoudelijk en zinvol (geen obligate 
vragen) en de opkomst was hoog. Het publiek was geanimeerd, geïnteresseerd, 
en participeerde enthousiast met leuke vragen en lovende woorden en olé’s voor 
de artiesten. Informatie uit de eerste hand van de artiest die nog vol in zijn/haar 
adrenaline ziet en dankbaar de lof der aanwezigen in ontvangst neemt. Publiek dat 
de informatie gretig tot zich neemt en vragen afvuurt. Een interactie tijdens de after 
talks die de avond een gouden randje geeft. 

Context: Nieuw Flamenco Yoga 

In de zindering van het festival bouwden we op de zondagmorgen een moment van 
rust in in het MGIJ en in TivoliVredenburg met flamencodocenten die zich nu ook 
gespecialiseerd hebben in diverse vormen van yoga. Tot onze verrassing waren de 
yogasessies in Amsterdam en Utrecht goed bezocht. 

Context: Minifestival Muziekgebouw – Flamenco Proms 
Het tweede weekend dat het festival in Amsterdam plaatsvond organiseerden 
we voor het eerst, op 1, maar vooral op 2 en 3 februari, een doorlopende 
programmering van 12.00 -00.00 uur met contextactiviteiten in de openbare 
ruimte (zoals hierboven beschreven), afgestemd op de diverse voorstellingen in het 
Muziekgebouw Amsterdam, sinds 2006 het hart van ons festival. Een soort Flamenco 
Proms. Het programma werden bewegwijzerd met speciale posters aan de wand.
[zie bijgevoegd materiaal]. Het was een geslaagde try-out en door de vele gratis 
toegankelijke activiteiten ook een publieksucces.  We zullen deze Flamenco Proms bij 
de volgende edities verder ontwikkelen en hopelijk ook in Theater Rotterdam, waar 
we het nu één dag realiseerden.
Het minifestival was logistiek bewerkelijk, vooral voor het  productieteam, maar de 
moeite waard, temeer omdat er dit weekend sprake was van een écht festivalgevoel, 
waar publiek en artiesten onderling elkaar troffen en er mooie uitwisselingen 
ontstonden, een belangrijke festivalmeerwaarde. 

Het festival miste deze editie echter een beetje een ‘hart’, dat wij en ook het publiek 
(zo lazen we in het publieksonderzoek) betreurden. Oorzaken: de landelijke spreiding 
van het festival met veel artists on tour, en het gemis aan een ‘basis’. Festivalhotel 
Lloyd (sinds 2006) voert met een nieuwe eigenaar een nieuw commerciëler beleid 
en gaf een gereduceerd contingent goedkopere kamers, helaas niet genoeg om 
alle 157 artiesten te herbergen, waardoor we moesten uitwijken naar elders in de 
stad en in het land. Door deze spreiding waren er aanzienlijk minder momenten van 
samenkomst, ook doordat het tegenover liggende Pata  Negra, dat voorheen in de 
afterhours de deuren openhield, geen goede sfeer meer had. We bezinnen ons op 
een oplossing voor 2020.
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COMMUNICATIE, PUBLIEK EN RECEPTIE

‘Educating the traditional flamenco audience in the Netherlands to expand its taste 
from mainstream and traditional flamenco has been a slow and careful process, but 
a successful one.’ [Songlines, Dec. 2017]

De FB heeft altijd risico’s in haar programmering genomen, en bouwt sinds 2006 
met succes aan het winnen van een nieuw publiek naast het trouwe bestaande 
publiek (aficionados). Het festival weet bij iedere editie de aandacht van een 
breed publiek te trekken: dans- zang-, jazzaficionados, (hedendaagse) klassiek- 
en wereldmuziekliefhebbers en laat het diep in de ziel van de flamenco kijken en 
ver daarbuiten. Met flamenco ’op het scherpst van de snede’ een groot publiek 
aanboren (dat in eerste instantie altijd op de clichés reageert) veronderstelt een 
uitgekiende marketing - en persstrategie, die afgesteld op elk medium de juiste 
(gedoseerde) informatie toedient. En die het publiek en pers vanaf het begin af aan 
verdiepend informeert over de esthetiek van de flamenco. Dit arbeidsintensieve 
millimeterwerk heeft de afgelopen 14 jaar zijn vruchten afgeworpen.
Vroeg de Volkskrant zich in 2006 af of een serieus flamencofestival in de 
Nederlandse polder wel grond onder de voeten zou krijgen en wat toe te voegen 
had aan het culturele aanbod. In 2013 zag men meer zalen vollopen en werd de 
Flamenco Biënnale ‘een waardig instituut van de Andalusische kunst’ genoemd. 
In 2015 schreef dezelfde krant : “Van de Noort kan op haar cv schrijven dat ze het 
nuchtere Nederland heeft opgevoed in de flamenco. Met vallen en opstaan, dat wel. 
Dames van dansclubjes die zich met een roos in het haar een weg klepperen naar 
wat ze zelf voor duende houden, voelen weinig voor fusionvarianten met oosterse 
muziek, jazz, barok of hedendaagse dans. (…) De biënnale trekt inmiddels zowel 
traditionele aficionados als liefhebbers van avant-gardistische flamencovormen 
en van jazz, pop en klassiek. (…)” Volkskrant  (2015)

Met trots zien we dat de introductie van ‘nieuwe flamencozeden’ gekoppeld aan 
een nieuw(sgierig) en breed publiek is geslaagd. Op deze solide basis bouwen 
we iedere editie voort. Met onze programmering in de breedte beoogden we 
onze publiekswaaier nog meer te openen. De publiekssamenstelling bleek ook 
deze editie divers en rijkgeschakeerd als onze programmering. Bij elke editie 
realiseren we onze doelstelling een beetje meer: het doorbreken van de traditionele 
publiekscategorieën en verbreding van ons publiek. Een missie die de FB vanaf haar 
oprichting heeft geformuleerd en die synchroon loopt met de keuze van haar zalen 
die geen reguliere flamencoprogrammering kennen teneinde zo een breder en ander 
publiek te trekken. 

‘De Flamenco Biënnale brengt stuk voor stuk intelligente dansers, die allemaal zelf 
choreograferen, theatrale en dramaturgisch uitgewerkte stukken, en vernieuwingen 
in het dansvocabulaire introduceren,’ signaleerde het Dansmagazine al in 2011, 
na drie edities. ‘Het publiek moet dus mee- emanciperen met de artiesten, 
leren omgaan met het onverwachte.’ Dat is een langzaam proces geweest, maar 
we kunnen stellen dat we hierin geslaagd zijn.  Ook al wordt er nog steeds een 
beetje gemord in de rangen van de hardcore (dans)aficionados, die -nog steeds 
verknocht aan wat zij denken dat ‘pure flamenco’ is-, deze niet menen te kunnen 
vinden in het naar hun mening ‘te kunstzinnige’ (programma zo lazen we in het 
publieksonderzoek). Het klopt dat er deze editie geen noppenjurk te zien was, maar 
wel veel en goede ‘onversneden flamenco’. Hier ligt nog een uitdaging.

We hebben met onze moderne Nederlandse invalshoek, een ‘hongerig publiek 
gecreëerd, dat niet makkelijk wordt voorzien van de tophits, maar dat 
nieuwsgierig uitkijkt naar de ongemakkelijke fusies en woeste experimenten’ 
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(Volkskrant 2011). Een publiek dat zoals uit de vele dankmails en dankzeggingen na 
afloop ‘blind intekent’ op het programma vanwege de hoge artistieke kwaliteit. En 
zich graag laat verrassen. Een beter compliment kunnen we niet krijgen. 
Parallel hieraan zijn we, getuige de pers - publieksreacties (‘ga zo door’!) meer 
dan goede op weg in onze doelstelling het publiek nieuwe muzikale ervaringen 
te geven en het via de flamenco ‘te beroeren, te raken en misschien wel even te 
ontregelen’. De FB gelooft in de heilzame en reinigende werking van muziek en 
dans. Momenten van schoonheid en loutering, op individueel én collectief niveau 
waren er te over. En die we dankzij ons Flamenco-inclusivo programma 2019 nog 
meer voelden dan voorafgaande jaren. 

De Spaanse webcorrespondenten zijn bij iedere editie weer aangenaam verrast over 
de respons van het Nederlandse publiek op ‘hun’ kunst.  En over de sfeer in 
de theaters voor en na de voorstelling. In 2017 werd er een ‘collectief orgasme’ 
gerapporteerd in het afgeladen Muziekgebouw aan het IJ, nav de voorstelling 
van Rocio Molina (ze was dit keer wegen moederschap afwezig, maar wel in de 
documentaire Impulso)

Interessant is dat de ‘Nietzscheaanse’ extatische geestvervoering, de catharsis, 
de vitale kracht, verwoordden, die zo vaak aan de traditionele, rauwe flamenco 
wordt gekoppeld, maar nu  hier en nu in relatie tot en als emotionele reactie op een 
hedendaagse flamenco-uiting werd beschreven.
In 2019 lazen we een journalist, die de goedbezochte lezingen rondom de 
voorstellingen becommentarieerde met ‘Ah ‘men doet zijn huiswerk hier, glaasje in 
de hand.’

Ook worden de uitzinnige publieksreacties in het MGIJ over ‘een in den lande totaal 
onbekende zanger’ genoteerd: ‘The Dutch Flamenco Biennial has managed to 
generate in six editions a tremendous interest and passion for flamenco thanks to 
the work and programming criteria of the event’s director. It illustrates the excellent 
rapport that has been created between artists and fans who find the Dutch event to 
be a perfect point of encounter for the interchange of opinions and sharing of good 
times, all related to an art form to which they feel thoroughly close.’ Deflamenco.com.

Op vele avonden stond ook deze biënnale weer het publiek en masse uit hun stoelen 
op en vroegen zoals in Spanje vaker gebeurt om een ‘bis’ klappend in het feestelijke 
Bulería-ritme. Ook aanmoedigingen als ‘olé’ zijn in de Nederlandse publieksreacties 
geïntegreerd. De FB is meer dan tevreden over wat zij bij haar gevarieerde en nieuwe 
publiek teweeg heeft gebracht. 

De FB heeft met deze editie weer laten zien een sterk voorbeeld te zijn van een 
festival dat een groot publiek kan trekken met een programmering van niet 
alleen maar tophits, grote namen, en virtuozen. De Biënnale is nieuwsgierig, wil 
nieuwsgierig maken en blijft zich inzetten om een avontuurlijk breed publiek aan zich 
te binden, dat net als wij in ons programma graag de gebaande paden verlaat en 
het experiment omarmt. Vanuit de hoop dat aanbod ook vraag creëert, daagt ze het 
publiek uit en vraag het met een andere bril te kijken naar de kunstvorm. 

Niet alleen het publiek maar ook de pers is met ons ‘meegegroeid’. We zijn trots 
op deze koppen, waar flamenco wordt gevat voorbij de clichés.  Een greep uit de 
krantenkoppen 2019: 
STAMPIJ! - Ratatatatata! De tamelijk verbluffende en bepaald stormachtige 
vernieuwing van de flamenco (VK cover Kunstbijlage) / Marín is de oproerkraaier 
van de flamenco (Volkskrant). Alles op de schop in een hedendaags 
heksenbrouwsel van Cervantes (Trouw). Flamenco reinigt iedere ziel (NHD). Aloude 
traditie heeft toekomst (Vrij- Telegraaf). Een romance op voetbalschoenen (NRC). 
Handicap of niet, flamenco is plezier (NRC). Overdonderende anarchistische 
bende/ De slangengodin van de flamenco/ Flamenco met diepe stiltes en 
klepperende paardenkaken (Theaterkrant). Flamencobloed (Volkskrant). ��������������
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A%F�flamenco is van iedereen’(Vpro Gids). Patricia Guerrero geeft flamenco nieuwe 
logica (Volkskrant). Zoeken naar schitterende onvoorspelbaarheid (Parool). 
Lichaam is ook percussie- instrument (Parool). Flamenco met Hollandse invalshoek 
–�Bouwen aan een traditie (NHD). Zinnenstrelende zang en hip hakkengeklak
(Telegraaf)

En ook in de artikelen zelf wordt het festival doorgaans niet omschreven met de 
makkelijke adjectieven als ‘passievol, hartstochtelijk, vurig’ (door ons zorgvuldig 
gemeden in de persberichten en programma-beschrijvingen). Maar wel met 
woorden als ‘nieuwe lichting, nieuwe ontwikkelingen, kruispunten, rijke smeltkroes, 
baanbrekend, zinderend, grensverleggend.’ Niet alleen stuurden we de receptie 
van de kunstvorm in de 21ste eeuw bij het publiek maar ook voorzichtig bij de pers. 
En ach, het was koud en binnen bij ons was het warm, dus de kop op de Cover van 
het Magazine Vrij /Telegraaf was niet helemaal bezijden de waarheid: Hartstocht – 
Warme winter met wervelende flamenco. 

Na 14 jaar is de FB geïntegreerd in het Nederlandse cultuurlandschap als een niet 
meer weg te denken event dat de koude januarimaand warmte en kleur geeft, maar 
ook is onze boodschap/missie bij de media geland. Er was geen flamencokritiek 
toen we begonnen in 2006, maar we lezen nu hoe na twaalf jaar journalisten de 
flamenco-esthetiek en de voorstellingen op waarde weten te in schatten en die ons 
danken voor dit nieuwe journalistieke vakgebied. 

De hier onbekende danseres Sara Cano werd in een spread in het AD 2017 uitgebreid 
aan het woord gelaten over het begrip Duende. Ze werd goed geciteerd en het 
uitgesleten begrip kreeg in haar woorden weer betekenis. Duende aldus Cano is 
‘het magische moment van eerlijkheid en waarheid zonder enige angst voor wat er 
komt. Het is een eenmalig onnavolgbaar punt waarop de naakte waarheid tussen 
artiest en publiek kortstondig voor een unieke band zorgt.’ Volgens Cano verbindt 
de flamenco ons met het meest menselijke deel van onszelf. ‘Flamenco is een 
stortvloed aan emoties en energie. Het is onmogelijk dat er niets in je lichaam 
gebeurt wanneer je de muziek hoort.’

Het onderschrijft de hierboven beschreven onderliggende doelstelling van het 
festival zoals we dat in ook in het voorwoord in het programmaboek formuleerden: 
Het Nederlandse publiek te bewegen en vervoeren.

Publieksopbouw

FBN zet vanuit haar missie in op een breed publiek dat de rijkgeschakeerde 
programmering weerspiegelt. Tot op heden bereiken we vooral een hoogopgeleid, 
cultuurminnend publiek, dat zelf graag aan actieve kunstbeoefening doet; maar 
liefst een kwart is zelf beoefenaar van flamenco. In het publieksonderzoek van 2019 
geeft 67% aan een flamencofan (aficionado) te zijn. Het herhaalbezoek is hoog 
(71%), en we zien een stijging van terugkerende bezoekers.
Met trots zien we dat de introductie van ‘nieuwe flamencozeden’ gekoppeld aan 
een nieuw(sgierig) en breed publiek is geslaagd. Op deze solide basis bouwen 
we iedere editie voort. Met onze programmering in de breedte beoogden we 
onze publiekswaaier nog meer te openen. De publiekssamenstelling bleek ook 
deze editie divers en rijkgeschakeerd als onze programmering. Bij elke editie 
realiseren we onze doelstelling een beetje meer: het doorbreken van de traditionele 
publiekscategorieën en verbreding van ons publiek. Een missie die FBN vanaf haar 
oprichting heeft geformuleerd en die synchroon loopt met de keuze van haar zalen 
die geen reguliere flamencoprogrammering kennen teneinde zo een breder en ander 
publiek te trekken. 
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Het publiek bestaat voor 54% uit mensen van 40 jaar of ouder. De helft is tussen 
de 40 en 59: zij vormen de grootste groep. We zien een heel lichte stijging van 
publiek jonger dan 40 jaar. Ongeveer twee derde van de bezoekers is vrouw. In 
onze programmering sluiten we hierop aan. Ter illustratie: het thema van 2019 was 
‘Flamenco Girl Power’. Het algemene waarderingscijfer voor ons festival is een 8,0; 
dat is in lijn met het gemiddelde voor Nederlandse festivals. 
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PERS, PUBLICITEIT & MARKETING 2019 

De biënnale verheugt zich sinds 2016 in kwaliteit en kwantiteit uitstekende 
media-aandacht met voorbeschouwingen, aankondigingen, tips en recensies 
en nabesprekingen in de belangrijkste binnenlandse kranten, regionale kranten, 
TV-gidsen, (internationale) websites en sociale media en in de gespecialiseerde 
binnenlandse en buitenlandse pers. Zo ook deze editie weer. De persmap met de 
belangrijkste artikelen staat op: http://www.flamencobiennale.nl/nl/in-de-media. 
Deze wordt ook verstuurd per post en lowres digitaal.

Algemeen

Het campagneteam stuurde vanuit het festival de diverse pr-afdelingen van alle 
participerende en samenwerkende theaters, organisaties, partners aan. Het was 
zoals altijd een enorme (tijdrovende) klus om in 11 steden en op 27 locaties alle 
pr-neuzen dezelfde kant op te krijgen. De zalen, gewend aan het succes van de 
biënnale of omdat ze in een paar gevallen slechts 1 voorstelling afnemen in hun 
landelijke aanbod, moeten veel gepord en nagebeld worden. Dat mondt gelukkig 
uiteindelijk altijd uit in een gemeenschappelijk pr-plan(netje) en zo bereiken we via 
hun eigen kanalen de eigen achterban met het Flamenco Biënnale programma. 
Dit is erg belangrijk voor nieuwe publieksaanwas. Dit gebeurde met specifieke 
postmailings, email nieuwsbrieven, social media, distributie in de zalen, lokale 
affichecampagnes en flyercampagnes. Daarbij is ingezet op niet alleen het 
specifieke flamenco- of wereldmuziek publiek (dat bereiken we zelf prima), maar 
juist ook hun reguliere theater of concertpubliek om nieuwe publieksgroepen aan te 
spreken en om Biënnale en de Intermezzi bezoekers  tot herhaalbezoek te verleiden. 

Er werd vanzelfsprekend weer intensief samengewerkt met de nationale en lokale 
flamenco-organisaties, verenigingen en scholen. We bereiken onze aficionado 
achterban uitstekend via deze keyspelers en hun kanalen, en ons eigen uitdijende  
netwerk, vooral via de social media (er is een hogelijk actieve flamenco community) 
en samenwerkingen met scholen voor de workshops en het educatieprogramma.

De slag die we beoogden te maken in de driemaanden pers, citymarketing / 
internationalisering publiek werd weer niet genoeg gemaakt. De driemaanden 
pers werd zeker bereikt, maar niet volgens de doelstellingen: Grote populaire pr-
bewegingen (bijv. een NS/ Thalys flamencotour, de ‘Linda Goes Flamenco’, of een 
flamencomodereportage in Harpers Bazaar of Vogue kwamen weer niet van de 
grond). Het team was bij installering in september waarschijnlijk net niet genoeg 
ingewerkt op het moment dat redacties flink achter de vodden gezeten moesten 
worden. We deden een aantal pogingen, maar met relatief weinig resultaat. 

Het contact met IAmsterdam en andere citymarketeers (o.a. voor buitenlandse 
pers-invitaties) leverde wederom niets op. Hierdoor kon het contigent journalisten 
niet met Franse en Engelse en meer Spaanse journalisten en Radio & TV reporters 
worden uitgebreid zoals gewenst. We dachten vanuit onze eigen reserves hier 
op in te kunnen zetten, maar dat was niet het geval. Deze editie konden we zelfs 
minder journalisten uit Spanje uitnodigen. Aanwezig waren correspondenten van 
de (Spaanse) internationale websites www.deflamenco.com (www.globalflamenco.
com viel af), www.divino.at  en het Duitse flamencomagazine Anda, www.anda.de. 
Met deze partijen maakten we zoals altijd een bescheiden mediadeal.  [zie bijlage 
digitale internationale pers]. 

De Spaanse aandacht was deze editie wat schaars.  Onze persberichten werden 
niet opgepakt, o.a. omdat twee in Nederland wonende gitaristen uit Sevilla 
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de lokale Andalusische pers bespeelden met triomfantelijke berichten over een 
nieuw Amsterdams flamencofestival in de Vondelkerk, dat uiteindelijk twee losse 
concerten werden. Een storm in het beroemde glas. Maar door de lokale trots werd 
het opgepakt en ging het digitaal. Gelukkig merkten we de solidariteit van onze 
artiesten en boosheid over deze ‘concurrentie’ poging.

De correspondente van El País in NL bezocht wel de slotvoorstelling in R’dam maar 
lichtte toe dat ze geen ruimte had gekregen, gezien de ruime aandacht in 2017 
met een 4 pagina’s tellende kleurenreportage in het zondagssupplement El País 
Semanal, plus een online Youtubefilmpje met een live interview met de directeur en 
een impressie achter de schermen. https://www.youtube.com/watch?v=PW6Ezq_
N5tI.

We overwegen bij de volgende editie een persconferentie in Spanje te organiseren, 
net als we deze editie in Amsterdam in juni in het MGIJ met succes deden. Andere 
internationale festivals presenteren zich veelal in het Corral de la Morería in Madrid, 
wat resulteert in goede voorpubliciteit in Spanje, wat goed is voor onze Spaanse 
subsidiënten en netwerken. Gezien onze reputatie en statuur lijkt ons dit een logische 
volgende stap. 

Campagnebeeld –  Nieuwe visuele identiteit 

De FB zocht ook bij deze editie naar een beeld en vormgeving waarin de 
flamenco als hedendaagse, universele kunstvorm wordt gepresenteerd en waarbij 
weerspiegeld wordt dat het festival genre - en disciplineoverstijgend is. De 

samenwerking die in 2015 met Ontwerpbureau LópezLab werd 
gestart, is gecontinueerd. In 2017 maakte de Nederlandse analoog 
werkende fotografe Scarlett Hooft Graafland in onze opdracht een 
beeld, weg van de folklore en traditionele flamencovisuals, dat 
het publiek moest sturen om met een andere bril naar flamenco 
te kijken. Net als voorgaande edities had het campagnebeeld 
een duidelijke hedendaagse, niet-clichématige uitstraling, gelijk 
onze programmering. Zo onderstreept de vormgeving altijd onze 
inhoudelijke missie. 

Met López Lab ontwikkelden we een nieuwe visuele identiteit, die 
ook online krachtig werkt. We maakten een vernieuwingsslag in de 
huisstijl ten behoeve van het verwerven van een nieuwe publiek, 
maar ook omdat we de tijd rijp achtten na 14 jaar om de figuratie 
(meestal toch weer een vrouwelijke danseres) en fotografie los 
te laten ten gunste van abstracte vormen die de essentie van 
hoe wij de flamenco zien weergeeft: energiek, beweeglijk, grillig, 
schijnbaar grenzeloos en vloeiend. De vormen komen in een 
verscheidenheid aan kleuren- combinaties, van warm tot rauw. 
Zo sluit het campagnebeeld aan bij zowel de oorspronkelijke 
als de hedendaagse flamenco. Het abstracte beeld biedt ook 
ruimte voor persoonlijke interpretaties en appelleert zo aan een 
breder, jong en divers publiek. Het nieuwe beeld is voor minstens 
drie festivaledities ontwikkeld, ook met het oog op digitale 
toepassingen. Het is flexibel qua vorm en kleur, blijft herkenbaar 
ondanks de variaties in kleur en is krachtig genoeg om te blijven 
opvallen in vluchtige sociale media. 

De strategie corporate branding via ons logo is losgelaten. Wel 
was tijdens ons festival ons sterke en herkenbare logo overal 
ingezet, in de theaters (met projecties- gobo’s), als een soort van 
handtekening naast het nieuwe campagnebeeld. Dat werkte 
goed.  
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Merchandise

Het nieuwe campagnebeeld leende zich uitstekend voor een verassende mix aan 
merchandisemiddelen die naast extra inkomsten ook voor extra zichtbaarheid en 
branding moesten zorgen. En dat is gelukt. De speciale Biënnale T-shirts, rompertjes, 
blocnotes, olijfolieblikjes, Spaanse waaiers en linnen tasjes werden ludiek aan de 
man gebracht door de directeur op het podium voorafgaand aan de voorstellingen 
en vlogen over de toonbank. Dit resulteerde in een recordopbrengst. De merchandise 
werd op prijs gesteld en was ook visueel een belangrijke marker in de theaters.
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Publiek: resultaten marketingdoelstellingen

In het marketing & communicatieplan is een aantal targets 
geformuleerd. Hieronder volgt een overzicht van de behaalde 
doelstellingen van festivaleditie 2019.

TARGETS

Op het gebied van publieksbereik en 
-ontwikkeling stelt de FB zich tot doel
in 2019 tussen de 17.000 en 20.000
bezoekers te halen.

Gemiddelde zaalbezetting van 79%

Publiek opbouwen: genereren van 40%  
nieuw publiek – van Randstad naar 
landelijk naar internationaal

Publiek verbreden: van aficionados 
(fans) en professionals naar een 
podiumkunstenpubliek, naar een breed 
cultureel publiek

Publiek verjongen

BEHAALDE RESULTATEN

Deze doelstelling is behaald met 25.102 
bezoeken, waarvan 14.258 bezoeken 
aan de voorstellingen in 12  steden. 
10.844 personen bezochten het 
contextprogramma en/of namen deel 
aan het workshopprogramma.
(vergelijk: 2017: 21.209/ 8 steden, 2015: 
17.302 / 5 steden, 2013: 12.000, 4 steden 
/ 2011: 10.000, 3 steden / 2008: 6.500, 3 
steden / 2006: 4.000 / 2 steden)

Totale zaalcapaciteit in de 11 steden was 
17.827 en het totaal aantal bezoekers 
14.258. Dit resulteert in een gemiddelde 
zaalbezetting van 79%. In Amsterdam 
was de zaalbezetting 86%. In Utrecht 
96%. Doelstelling behaald.

Uit het publieksonderzoek blijkt dat 
het festival 29% nieuw publiek trok. 
(ten opzicht van 38% in 2017). (Zie 
bijlage voor alle resultaten van het 
publieksonderzoek). Doelstelling niet 
behaald.

In het publieksonderzoek geeft 67% 
(tov 52%  in 2017) aan een flamenco 
fan (aficionado) te zijn. Waarbij 71% het 
festival 2 keer of vaker heeft bezocht. We 
zien een stijging van vaste terugkerende 
bezoekers. Publiek verbreden is niet 
behaald, maar de waardevolle vaste 
achterban hebben we wel weten te 
behouden.

94% van de doelgroep is 40 jaar 
of ouder. 49% behoort tot de 
leeftijddsgroep 40-59, dit is daarmee de 
grootste groep. We zien een hele lichte 
stijging van publiek jonger dan 40 jaar 
6% ( tov 4% in 2017). Doelstelling niet 
behaald.
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TARGETS

Publiek verdiepen: vaste bezoekers en 
professionals meerdere voorstellingen 
en randprogramma laten bezoeken

Uitgebreide en positieve media 
aandacht 
[mediawaarde gemeten via 
Knipseldienst NL]

Online bezoek aan de Flamenco 
Biennale website vergroten in 
vergelijking met de vorige editie in 2015.
Target : 50.000 bezoeken aan de 
website, waarvan 29.000 unieke 
bezoekers

BEHAALDE RESULTATEN

Uit het publieksonderzoek blijkt dat 
51% (tov 43% in 2017) van de bezoekers 
meer dan één voorstelling bezoekt. 
Een stijging van 8% tov 2017 . 21% 
bezocht drie of meer. Daarnaast bezocht 
47% van de respondenten ook een 
randprogramma activiteit. (Een stijging 
van 7% tov 2017)

Deze doelstelling is ruim behaald. Ook 
deze editie mocht rekenen op zeer 
uitgebreide media aandacht. 
De totaal behaalde mediawaarde in 
print bedraagt & 574.978  (tov " 559.297 
in 2017 en de jubileumeditie in 2015 
835.385). Online werden er ruim 90 
artikelen gepubliceerd en werd er 4 x op 
TV en 6x op radio aandacht besteed. 

De website  kreeg een kleine make-
over voor een betere uitstraling en 
functionaliteit. 
Websitebezoek: (gemeten van 14 feb 
2018 -14 feb 2019)
• Het aantal websitebezoeken was 
62.211 (in 2017: 43.682 en in 2015: 56.330)
• Het aantal unieke bezoekers / 
gebruikers was 40.939 (in 2017: 29.803 
en in 2015: 36.313)
• Het aantal bezochte pagina’s is 
258.560 (in 2017: 166.454 en in 2015: 
214.991)
• Ook het aantal nieuwe bezoekers was 
een stuk hoger dan in 2017 met 81,8% 
t.o.v. 67,5% (2015: 63%)
De onlinetargets zijn hiermee ruim 
behaald.

Conclusie: Publieksverbreding en verjonging bleef achter bij de doelstelling. We 
onderzoeken opnieuw of (en hoe) flamenco aansprekend is te maken voor de leefti-
jdscategorie 17-35 jaar. Wel is een aanzienlijke slag in de online campagne gemaakt, 
een belangrijke tool. Resultaten kunnen gekleurd zijn daar de publieksenquête 
slechts onder onze eigen achterban en het MGIJ kon worden gehouden. 
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CAMPAGNEMIDDELEN EN 
INSTRUMENTEN

De volgende marketingcommunicatie instrumenten zijn ingezet om de doelstellingen 
te behalen:

DRUKWERK - affiches, folder, programmaboek

Het nieuwe drukwerk kreeg door het nieuwe 
campagnebeeld een waaier aan kleurige uitingen. [zie 
bijlagen]

Preflyers (campagnebeeld was nog niet klaar) ten behoeve 
van de Uitmarkt A’dam 2018 werden gemaakt naar 
voorbeeld van 2017 met mooi gedrukte Ansichtkaarten (met 
zeer eigentijdse beeltenis Andrés Marín)  met de leus: Ga je 
mee? Daarnaast maakten we een dubbele A5 overzichtsflyer 
van de programmering in A’dam met het zeer toegankelijke 
beeld van Olga Pericet op de cover. In Amsterdam vonden 
onze Uitmarkt live optredens plaats in de hal van het MGIJ, 
met precies het brede cultuurminnende publiek dat we 
beogen. Er werd lustig geflyerd met de ansichtkaarten. 

Teneinde ons gevarieerde palet aan visuals goed te kunnen 
inzetten en etaleren kozen we voor diverse uitingen in ons 
nieuwe drukwerk: A0 en A2 in twee kleurstellingen en A0 en 
A2 met specifieke programma (A’dam & R’dam.) Daarnaast 
kozen we voor 3 types dubbele A5 Flyers en een algemene 
enkele A5 voor de internationale markt. Amersfoort en SSBU 
maakten met ons campagnebeeld hun eigen flyers. 

3 dubbele A5 folders : 
1. Algemene Flyer NL en UK tekst met total line up festival

(avantgarde beeld van Eduardo Guerrero)
2. Flyer programma Amsterdam  Geel-donkerblauw

(gestileerd vrouwen power beeld)
3. Workshopflyer – blauw geel (voor ieder wat wils beelden

van alle workshopartiesten)

Het drukwerk werd verspreid door de steden ism theaters via de reguliere distributie 
en handmatig door onze vrijwilligers op die plekken in de stad waar de flyerman 
niet komt. En werd landelijk en lokaal verspreid met hulp van de flamencoscholen en 
organisaties ter plekke. 

Het programmaboek (oplage 5.000) in twee talen [NL en UK] is verstuurd naar onze 
Vrienden en is tijdens het festival ingezet in de zalen, voor de mensen die nog wat 
meer wilden lezen, ondersteund door een online versie. Het programmaboek werd 
zeer goed ontvangen. Zoals ook in de cijfers is terug te zien, bezochten meer dan 
tijdens eerdere edities de echte flamencofans het festival. Juist zij laten zich graag 
informeren over de achtergrond van een artiest of voorstelling.

Voor optimale zichtbaarheid in de stad zijn MUPI’s (in Amsterdam tijdens festival 
B-zijde ism IAmsterdam, helaas slecht zichtbaar op afritten naar snelwegen) en
driehoeksborden A0 en A2 affiches (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht) ingezet voor
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een outdoor en indoor campagne in de steden. Het energieke 
campagnebeeld werkte goed op straat en oogstte veel lof. 
In Amsterdam gebeurde dit zowel (voor het eerst) 8 weken 
voorafgaand aan het festival als tijdens het festival zelf (2 
rondes). In Amsterdam en Rotterdam hing naast de AO met het 
algemene campagnebeeld bij de tweede ronde ook een A0 met 
het specifieke programma van die stad. 

Gevelbanieren sierden de voorgevels van het Muziekgebouw  
en ITA in Amsterdam en het Theater Rotterdam tijdens de 
festivalperiode. Groningen en Den Haag deden hun eigen 
campagne. 

FREE PUBLICITY – partnerships, lezersarrangementen 
en persreizen
[zie bijlage digitale links]

De persreizen naar de Biënnale van Sevilla in sept 2018 voor 
de Volkskrant, NRC, Parool, AD, Telegraaf naar Sevilla waren 
uiterst vruchtbaar, getuige de persmap. Hieruit volgden 
uitvoerige vooraankondigingen en interviews in de media 
voorafgaand en tijdens het festival. Met de Telegraaf gingen 
we in oktober een tweede keer met fotograaf Richard Sijmons 
en dochter en influencer Linsey Sijmons voor een reportage voor 

zaterdagmagazine VRIJ en een fotoshoot met dancer in focus Patricia Guerrero, dat 
ook op de instagram account  van de Telegraaf werd uitgevent. 

Dit had een zeer goed effect op de kaartverkoop. De persaandacht voor 
Andrés Marín en Patricia Guerrero heeft zeker bijgedragen aan een uitverkocht ITA 
en drie bijna uitverkochte voorstellingen in het land.

Er is uiteraard weer ingezet op het genereren van zoveel mogelijk free publicity 
via diverse culturele partners in het professionele veld teneinde de landelijke en 
regionale profilering van het festival te vergroten en een special interest werd 
bereikt. Er zijn partnerships gerealiseerd met de Volkskrant, Parool, de Nieuwe 
Muze, Theaterkrant, Espanje, Mundo Flamenco, Anda. En kregen we naast een 
lezersarrangement ook een paginagrote tip in SPOOR en een deal om onze 
promotrailer in het reclameblok in de trein te tonen gedurende twee weken. Dat 
leverde een uitverkocht Tivolivredenburg op voor de double bill van onze creaties. 

De goede contacten bij Vrije Geluiden Radio en TV, Podium Witteman, Ntr Radio, 
MAX werden optimaal ingezet. Voorafgaand aan het festival werden uitvoerige 
gesprekken gevoerd met de betreffende (hoofd)redacteurs over welke artiesten en 
hoe ze te belichten in de diverse programma’s (dat is vaak ‘geven en nemen’). 

Vrije Geluiden besteedde dit maal in twee TV uitzendingen aandacht aan het 
festival en ook op radio en social media. Met Dani de Morón & Patricia Guerero 
(waarmee we hun beider voorstellingen bedienden) en Peter Kalb en zijn band 
gingen we naar Tivoli Vredenburg voor opnames en directeur Ernestina van de Noort 
mocht een uur op de Radio praten bij Aad van Nieuwkerk over haar programma.
https://www.vpro.nl/vrije-geluiden/lees/festivals/flamenco-biennale/fb19.html

Radio VPRO Vrije Geluiden:  www.vpro.nl/vrije-geluiden/media~RBX_
VPRO_15062461~dani-de-morón-vrije-geluiden-npo-radio-4~.html

Podium Witteman gaf in 2017 na lang aandringen 6 minuten het podium aan het 
Alfonso Aroca Quintet. Het applaus was overdonderend: https://www.youtube.
com/watch?v=Cqehad9GqmM.
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Bij deze editie hoefden we niet voor aandacht, maar wel om de inhoud en de duur 
te vechten. Wij boden Accademia del Piacere aan, iets dat prachtig past, gezien 
de klassieke snit van het programma. De redactie wilde persé Tino van der Sman 
(vanwege taalkwestie en Nederlander) om zijn bundel ‘Geraakt’ te presenteren. Het 
werd natuurlijk een mooi optreden met Anabel Veloso, Naike Ponce en �����������
Claudio�Spieler: 
https://www.youtube.com/watch?v=WnewwyBEKVs
https://www.youtube.com/watch?v=KkWVh9UUo78
Maar wij waren licht teleurgesteld ook omdat we er promotioneel niet meer aan 
hadden. Hun kindervoorstelling was voorbij. 

Met Tino gingen we om dezelfde redenen (een Nederlander in Spanje!) naar 
Tijd voor Max. Ernestina van de Noort mocht aanschuiven om onze mooie 
promofilmpjes /portretten van Félix Vázquez van commentaar te voorzien en het 
programma toe te lichten. https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/tijd-
voor-max/nederlandse-flamenco/POW_04100811/

De televisieoptredens zorgden vanzelfsprekend ook voor online aandacht op de 
socials. 

We brachten ‘flamenco inclusivo’ onder de aandacht van  de Tros TV Show Ivo Niehe. 
We waren heel dichtbij, maar visten achter het net. Het bleek dat Niehe net zelf een 
item maakte over de aftermath van zijn Drs. Down musical. Inclusie behoeft een 
niche marketing en wordt een punt van ontwikkeling voor 2021.

We constateren dat het ‘vechten’ blijft voor goede Radio & TV coverage, ondanks de 
keur aan bijzondere en unieke artiesten in Nederland, die we drie weken lang aan de 
diverse redacties aanboden.    

ONLINE CAMPAGNE  

Geïntegreerde aanpak online en offline communicatie – Online focus 

Naast de bewezen ‘traditionele’ benadering van de verschillende doelgroepen 
via de samenwerkking met de theaters en  via de eigen kanalen en middelen die 
tijdens eerdere edities succesvol zijn gebleken, zoals het programmaboek, een 
outdoorcampagne, free publicity, website en nieuwsbrieven, zijn deze editie nieuwe 
accenten aangebracht door middel van nieuwe samenwerkingen, specifieke acties 
en een verschuiving van offline naar meer inzet van (nieuwe) online middelen. 
Om onze doelstelling een diverser en vooral jonger publiek te veroveren is het 
noodzakelijk de online strategie, met een grote nadruk op mobiele communicatie en 
sociale media de komende jaren naar een hoger plan te tillen. 

We deden deze editie ons best met een sterkere focus op de online campagne en 
de inzet van nieuwe onderstaande middelen, dat was succesvol in algemene zin, en 
voor een vergrote digitale zichtbaarheid, maar leverde vooralsnog concreet niet veel 
extra jonge aanwas op. 

Doelgroep benadering. Flamenco Young

We probeerden een Flamenco Young campagne uit en selecteerden voorstellingen 
die we speciaal aan jong en internationaal(-georiënteerd) publiek aanboden ter 
introductie in de wereld van de flamenco. Jongeren tot 35 jaar konden met 30% 
korting naar de vooruitstrevende en ‘hippe’ artiesten Andrés Marín, Olga Pericet, 
Leonor Leal en onze avontuurlijke eigen creaties het Amir ElSaffar Ensemble en 
Eduardo Guerrero met Slagwerk Den Haag. Het experiment werd via verschillende 
kanalen uitgezet, de focus lag hierbij op een social media campagne en via het 
reguliere publiek van de theaters. Daarnaast is er nog een artikel verschenen op 
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Espanje.nl. Er waren per voorstelling maximaal 20 kaarten te vergeven voor dit jonge 
publiek. Daarnaast ware we actief op Instagram en vlogs en blogs (zie hieronder bij 
offline) en werkten we samen met WeArePublic, Edelweiss, 24Classic en zetten we 
voor het eerst Influencers in.  

Website 

Met 62.211 websitebezoeken deze festivalperiode zien we een significante stijging 
ten opzichte van 2017 (43.682). Dit is bewerkstelligd door een combinatie van 
dagelijks posten op social media (Facebook, Instagram, in mindere mate Twitter), 
betaalde social campagnes, nieuwsbrieven en waar de website het toeliet een 
verbetering van SEO. Op het gebied van SEO liggen nog zeer veel kansen, alleen 
laat de huidige website dit niet toe. Om websitebezoek verder te verhogen en 
kaartverkoop te stimuleren werd via GoogleGrants een SEA-campagne opgezet. 
Deze campagne liep van 1 december t/m 10 februari en de advertenties werden 
in totaal 11.088 keer getoond in de Google zoekmachines. Dit leverde 3.607 
websitebezoeken op (mensen die doorklikten op de getoonde advertentie).   
We bouwden voort op de remake van de website van 2017 om deze iets strakker 
visueel vorm te geven. Deze is hoognodig toe aan vervanging, want heeft zijn 
technische en visuele limiet bereikt. 

Nieuwsbrieven

Uit het publieksonderzoek is gebleken dat het grootste gedeelte van het publiek 
(37%) het nieuws over het festival uit de nieuwsbrief haalt. Onze nieuwsbrieven zijn 
geliefd, we hebben 4.437 abonnees. (vgl. 2017: 2.846) Daarmee is zij een belangrijk 
promo-instrument voor de FB. Nieuwsgierig makende titels en aantrekkelijke video’s 
en foto’s zorgden voor een gemiddeld openingspercentage van 41,4%. De Flamenco 
Biënnale kent verschillende varianten van de nieuwsbrief (een Nederlandse,
een Internationale en een Workshopgerichte variant). Ze is uiteraard ‘on brand’, 
voorzien van het nieuwe campagnebeeld zoals alle andere communicatie. 
Daarnaast is er door het MGIJ naast een exclusieve email newsletter, een 
ouderwetse postmailing verstuurd met programmafolder naar hun bestand. De 
overige theaters stuurden alleen digitale nieuwsbrieven ivm kostenbeperking. 

Social media

Er is deze editie sterk 
ingezet op social media. 
We hadden hier een 
achterstand in te halen tov 
2017 en dat is goed gelukt. 
Op Facebook en Instagram 
(en iets mindere mate op 
twitter) werden de volgers 
dagelijks geïnformeerd over 
programma, achtergrond en 
nieuws. Met aantrekkelijke 
en informatieve content, veel 
beeldmateriaal en vooral 
veel filmpjes.

Afbeelding: voorbeelden van ‘insta-
stories’ in aanloop naar het festival.

Instagram
Extra aandacht ging dit jaar uit naar Instagram, dé plek waar jonge 
cultuurliefhebbers te vinden zijn. We posten foto’s en video’s en waar vooral ‘sociaal 
actief’: maakten actief gebruik van hashtags bij het plaatsen van posts om de 
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pagina te laten groeien. Vooral tijdens het festival waren de Stories een 
mooie manier om de volgers een ‘kijkje in de flamencokeuken’ te geven. 
Men kijkt meer naar stories in hun tijdlijn, dan naar opzichzelfstaande 
posts. Daarom ontwikkelen wij verschillende stories naast elkaar om 
via Instagram te delen. Ze zijn qua look and feel in lijn met onze nieuwe 
huisstijl, maar wel met eigen opvallende kleuren.
Daarnaast zijn wij pro-actief op zoek gegaan naar (potentiële) 
volgers, door op veel berichten met verschillende culturele hashtags 
te reageren. Onder de 30 verschillende zaten bv #flamenco, #cultuur 
en #amsterdam. Door extra ‘sociaal’ te zijn op social media, groeide 
onze trouwe fanbase gestaag. Deze inzet resulteerde uiteindelijk in een 
verdriedubbeling van het aantal volgers: van 432 volgers in september 
2018 naar 1549 in februari 2019. 

Afbeelding: screenshot van onze insta-wall gedurende het festival. Een combinatie van 
pers, kijkjes achter de schermen, de presentatie programmaboek en vooraankondigingen 
van artiesten.

Facebook

Op Facebook groeiden het aantal volgers van 7889 (sept 2018) naar 8893 (feb 2019) 
volgers. Bij de contentstrategie werd er goed nagedacht over de verschillende 
doelgroepen die we beoogde te bereiken. Zo waren er posts met achtergrond over 
de flamenco, voor de jonge nieuwe volgers. Juist voor de wat doorgewinterde fans 

waren er verdiepende berichten. Via de facebookpagina leerde onze 
volgers ook de mensen achter de Biënnale kennen. Mijlpalen en andere 
mooie momenten werden met de volgers gedeeld. 
Er is een flink aantal betaalde campagnes uitgezet dat nieuwe likes 
opleverde. Advertenties  via Facebook en Instagram waren een 
effectief middel om zeer specifieke doelgroepen kennis te laten maken 
met het aanbod van de Biënnale.

Afbeelding: Een van onze populairste posts, met 19.186 weergaven en 863 reacties 
opmerkingen en deelacties.  

Campagnes via Facebook en Instagram: 
• De eerste algemene campagne werd met een budget van 60 euro door 13.880

mensen bekeken. De doelgroep: Mensen 25 – 75 jaar die een voorliefde hebben
voor flamenco, theater, muziek en/of dans.

• De tweede algemene facebookcampagne is getarget op een lookalike audience
gebaseerd op de mensen die onze nieuwsbrief krijgen. Deze campagne had ruim
100.000 weergaven.

• De campagne van Flamenco Young is door ruim 22.000 mensen gezien. De
doelgroep bestond uit jonge cultuurliefhebbers tot 30 jaar.

• Campagne rondom release van de trailer. Met een bedrag van 149 euro
heeft deze ruim 26.000 weergaven gehad. Doelgroep: onze coregroep
(flamencoliefhebbers) en een nieuw cultureel publiek van 25-60 jaar.

• Diverse kleinere campagnes voor specifieke voorstellingen van het Amir Elsaffar
Ensemble, Accademia del Piacere, Patricia Guerrero, Flamenco Inclusivo, De Boom
met Vleugels, Sergio de Lope, Peter Kalb en Amir Elsaffar.
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Vlog, blogs en influencers

Online kregen we goed aandacht: 
Aankondigingen, artikelen, voorbeschouwingen 
en recensies kwamen voorbij op websites zoals 
nrc.nl, volkskrant.nl, nu.nl, espanje.nl, nsfavourites.
nl en vele anderen. Bijna dagelijks verscheen er 
tijdens het festival een blog of recensie op de 
internationale website flamenco.com. Voor het 
eerst werden ook influencers ingezet voor de 
Biënnale.

My Daily Shot of Culture maakte een vlog over 
de openingsvoorstelling van Andrés Marín in 
ITA en brachten daarmee op een toegankelijke 
manier ons festival onder de aandacht van een 
jong, cultuurminnend publiek. Aan de andere 
kant van het promo spectrum zetten we de 
populaire influencer Linsey Sijmons in die in Sevilla  
Flamenodanseres wilde worden. Het inzetten van 
influencers was vernieuwend en we bereikten 
een andere doelgroep dan normaal. Minder dan 
gehoopt. Maar ondank het beperkte bereik is toch 
een zaadje geplant voor de toekomst van een 
nieuwe doelgroep.

Afbeeldingen: Vlog van My Daily Shot of Culture 
Insta van Influencer Linsey Sijmons voor Telegraaf
Vlog online:  
https://www.youtube.com/watch?v=3Oo__3Ru-AY

Payed Media - Advertenties – print en online

In ruil voor redactionele artikelen en nieuwsbriefitems zijn heel gericht advertenties 
ingezet online en in print om verschillende (interest) doelgroepen te bedienen: 
Anda [De], ESPANJE!, Banners op Deflamenco.com [ES], Theatermagazine, Scene 
(1x item in nieuwsbrief), Theaterkrant.nl, Dansmagazine.nl (2x item in nieuwsbrief), 
Mixedworldmusic.com: https://www.mixedworldmusic.com/nieuws/newsItem.
php?n01ID=21385

Een bannercampagne via o.a. dansmagazine.nl en theaterkrant.nl, Scènes 
versterkten de online positie van het festival nog meer en resulteerde in meer 
bezoekers naar de website.
Helaas was ons budget niet toereikend om op goede kortingsaanbiedingen in te 
gaan voor radio en TV spotjes (cultuurblok).

FOTO EN VIDEO – promotrailer, registraties & Colección de Retratos
[Zie ons youtubekanaal en de bijlage met het totaal overzicht]

Video
Voorafgaand aan het festival werd een promotrailer gemaakt die via Facebook 
18.642 keer en via Youtube 1.856 keer werd bekeken. De trailer is ingezet op onze 
website, youtube kanaal, social media en via de zalen. 
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Een aangepaste versie draaide in januari op de schermen in de NS treinen en 
ook was een korte versie van de trailer te zien op het WOW-scherm (outdoor 
televisiescherm van 12 bij 11 meter) tegenover de in-/ uitgang van Rotterdam 
Centraal. De promotrailer is gebeamd op de grote wand van Muziekgebouw aan ’t IJ 
in Amsterdam – met exposure tot in tram 26 die voorbij rijdt en op de mediawand in 
Theater Rotterdam. 

Festival Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=sa-COUp9tD0
After Movie: https://www.youtube.com/watch?v=sNud21KCbP8 

De trailer en de aftermovie werden gemaakt door de Spaanse 
videograaf Félix Vázquez, die ook in onze opdracht 7 korte 
videocreaties maakte voor zijn serie Colección de Retratos, die 
werden ingezet als promofilmpjes.

Vanesa Aibar in Colección de Retratos.

Andrés Marín: https://www.youtube.com/watch?v=j84rYAf2L8Q&t=14s
Patricia Guerrero: https://www.youtube.com/watch?v=ui23NAowCA8&t=19s
Leonor Leal: https://www.youtube.com/watch?v=kxHHPsYfjsk&t=2s
Vanesa Aibar: https://www.youtube.com/watch?v=XqJ4UNT0fD0
Rosario la Tremendita: https://www.youtube.com/watch?v=IBaSSdzLB1U
Accademia del Piacere: https://www.youtube.com/watch?v=0Q-QtTFEi9c
Flamenco Inclusivo José Galán & Lola López: https://www.youtube.com/
watch?v=5fG4wBh23bc

Gedurende het hele festival was Felix Vázquez filmmaker in residence dag in nacht 
in de weer om van alle events korte reportages en snippets) te maken. Deze werden 
snel ge-edit en op social media, en website geplaatst. 
Een overzicht van alle filmpjes die tijdens het festival zijn gemaakt: 
https://www.youtube.com/user/FlamencoBiennaleNL

Fotografie
Het festival maakte dit jaar voor het eerst gebruik van een aantal professionele 
fotografen naast de vrijwillige ‘aficionados’.  Dit zorgt voor veel goede content op 
social media en onze website.
Foto en videomateriaal is te vinden op: http://www.flamencobiennale.nl/nl/galerij 

VERRASSINGSACTIES – Pop-ups, flash mobs, optredens

In Rotterdam en Amsterdam zijn er pop-up routes door de stad getrokken. In 
de aanloop naar de VI Flamenco Biënnale organiseerden we in de Hallen in 
Amsterdam West in december een Flamencodag voor en door flamencofans en 
geïnteresseerden. Met optredens, een foto-expositie, eten en een flamencomarkt. 
Alle prelude pop ups, gingen vergezeld van vrijwilligers met onze flyers.  
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ORGANISATIE VAN MARKETING 
EN COMMUNICATIE 

Het tweejaarlijkse festival en de tussentijdse activiteiten zoals de Intermezzo Serie 
zijn gebaat bij een reguliere marcom-aandacht. Deze editie onderzochten we voor 
het eerst of het volledige marketing en communicatie zou kunnen worden uitbesteed 
aan een professioneel bureau, waarmee we lange-termijn-samenwerking zouden 
kunnen opbouwen. Dit bleek om financiële redenen niet haalbaar (de kosten voor 
een volledige campagne zouden ongeveer drie keer zoveel worden dan begroot) 
Pogingen om een combinatie te maken door een aantal taken aan bureaus toe 
te wijzen, en zelf een aantal taken intern te doen, strandden ook: te complex van 
organisatie, en te weinig financieel voordeel, het werd er niet voldoende betaalbaar 
van. We besloten dus toch weer een eigen marketing- en communicatieteam op te 
zetten.

Na een lange sollicitatieprocedure zagen we enkele uitstekende kandidaten voor 
de rol van Hoofd Marketing & Communicatie toch liever opteren voor een vaste 
aanstelling, die wij niet kunnen bieden. We vonden uiteindelijk in Marie-Christine 
Vink een Hoofd Marcom ad interim,

Vink nam uiteindelijk de leiding over het team en de uitvoering van de strategie 
zoals opgezet met de directeur.  Ze stuurde vanuit het festival de diverse pr-
afdelingen van alle participerende en samenwerkende zalen, organisaties en 
partners in de steden aan. Assistent marcom Marijk Kuijt voerde uit. Het team 
bestond verder uit Daphne de Groot die als digital marketeer de offline campagne 
opzette. Vanaf november rekruteerden we Marleen Paping, die het audiovisuele 
deel, de merchandise, en diverse andere taken op zich nam.  Het team werd 
geïnspireerd door artistiek en algemeen directeur Ernestina van de Noort.  Zij zette 
de door haar opgebouwde perscontacten in, schreef de brochure- en web- en 
persberichten, nieuwsbrieven, deed de nichemarketing (van de Marokkaanse en 
klassieke muziek, jeugd- en inclusie voorstellingen), fotobeleid en benaderde de 
internationale perscontacten en begeleidde de digital marketeer in het vinden van 
de juiste tone of voice and visuals in de online-campagne.

Het gefragmenteerde proces van teambuilding was verre van ideaal, maar ook dit 
festival heeft flink geresoneerd in de pers. Er was een fantastische media-coverage 
met vooraankondigingen en recensies (zie de lijvige persmap) we waren fysiek 
overal goed zichtbaar in de steden en kregen volle zalen, met een gemiddelde 
zaalbezetting van 75%, met als resultaat een goede kaartverkoop en goede recette-
scores. We stellen daarnaast vast dat de werkdruk bij deze editie voor een pr-team 
als het onze onwenselijk hoog was. 

TOEKOMST

Het is de ambitie en grote wens om met vooruitblik op de nieuwe 
kunstenplanperiode 2021-2024 een professionaliseringsslag te maken in de 
organisatie, opdat er genoeg tijd vrijkomt voor directeur en zakelijke leiding om 
(meer) internationale coproducties en nationale samenwerkingsverbanden vorm te 
geven, het (inter)nationale netwerk verder uit te bouwen, waardoor de eigen 
creaties en coproducties vaker (inter)nationaal kunnen worden uitgevoerd. Dit zien 
wij als 
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noodzaak, gezien de artistieke statuur van het festival in het (internationale)veld: 
De Flamenco Biënnale Nederland heeft zich ontwikkeld als dé artistieke referent 
in de wereld van de flamencofestivals. Met als praktisch verschil dat de Flamenco 
Biënnale Nederland niet door een Spanjaard wordt geprogrammeerd en niet wordt 
georganiseerd ism met een vaste structuur (theater, gemeente, provincie etc), waar 
veel van onze collegafestivals van profiteren. Wij wensen onszelf die slagkracht toe.�
De terugkerende vraag is: hoe kan de FB haar enorme (artistieke) potentieel 
gebruiken om haar rol als voortrekker in het internationale en nationale veld te 
kunnen blijven spelen en uitbouwen én uitdragen? We zien dat sinds de verschijning 
van ons festival in het veld in 2006, de flamencofestivals wereldwijd en in Spanje 
vernieuwender zijn gaan programmeren en dat zelfs de ‘moederbiënnale’ in Sevilla, 
die ons sinds 2015 nauwlettend in de gaten houdt, een sprong voorwaarts maakt  - 
met een sub rosa aanstelling achter de schermen van de artistiek adviseur van ���
Israel Galván als curator maar met een conservatieve oudgediende als proforma 
directeur, nadat men in 2015 al een ‘tussen biënnale’, lanceerden naar voorbeeld van 
onze Intermezzo Flamenco serie die we reeds in 2007 startten. We zijn blij dat de 
tijden veranderen en dat we een bron van inspiratie zijn, maar de vraag rijst:
Hoe blijven we onderscheiden en hoe blijven we de trend voor? Hoe verankeren 
we ons beter internationaal, zodat het ook economische vruchten afwerpt? Wij 
menen dat onze artistieke visie origineel is en dat zich afleest in wát en hóe wij 
programmeren. Hoe blijven we het voortouw nemen nu de internationale scene 
ons als voorbeeld neemt: hoe binden we internationale theaters, collegae en 
flamencofestivals vruchtbaar en duurzaam aan ons festival én onze visie. Hiervoor is 
een professionalisering en bestendiging van de organisatiestructuur nodig die we de 
komende jaren hopen te realiseren. 

TOEKOMSTTRAJECTEN 
' Artistiek: Het genre bij elke editie meer oprekken naar het hedendaagse en

andere muziek- en dansvormen en in die ruimte vooral meer samenwerkingen, 
coproducties aangaan met bestaande Nederlandse ensembles, festivals, 
organisaties, dan wel buitenlandse organisaties of festivals. Hiertoe Europese 
subsidietraject onderzoeken en leren gebruiken. Dat is een zeer arbeidsintensief 
traject, maar met voldoende en goede partners een goed instrument voor 
intensivering van Europese samenwerking en afzetgebied van ons festival. 

• Internationalisering van de Biënnale: Verder bouwen aan het internationale�
netwerk voor export van de (eigen) Biënnale (producties.)  Export van de�
Biënnale zelf naar Europese steden (in verkleinde vorm) met een  ‘The best of…’�
programma; Ter vergroting van het internationale netwerk en afzetgebied van�
onze eigen creaties, ambiëren we na het succes van onze eerste ‘export’ naar�
Ljubljana, Slovenië, waar in 2020 de tweede editie van ons zusterfestival ��������������
Bi�Flamenko in het cultuurcomplex Cankarjev Dom plaatsvindt, onze artistieke
visie�en producties te brengen naar  Istanbul, Athene, Hamburg/Elbe
Philharmonie.�Contacten zijn gelegd dan wel opnieuw aangezwengeld.

• Tijd om een internationale agency vinden voor de internationale verkoop en�
distributie van onze eigen creaties. Tot op heden doen wij het zelf, maar het�
ontbreekt ons aan tijd. Het is al te lang een onbenut potentieel. Wij willen ons�
concentreren op co-creaties waarbij Nederlandse hedendaagse muziek- en�
dansgezelschappen direct samenwerken met de Spaanse flamenco artiesten,�
zoals ¡Kick- Pluck -Planta-Tacón- Tap- clap- Clack! ism met Slagwerk Den Haag.�
Er is veel buitenlandse belangstelling voor deze voorstelling en dat willen we�
graag kapitaliseren.

• Interdisciplinair de vleugels uitslaan en het context-educatieve programma�
uitbreiden met nieuwe samenwerkingspartners en dit met hen verder�
ontwikkelen, ten behoeve van betere educatieve jeugdvoorstellingen. Flamenco�
Young. Hiertoe educatie/ context coördinator aanstellen, die zich daar volledig�
op kan richten. Bij Flamenco-kindervoorstellingen die we in Spanje ingekochten
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blijken herhaaldelijk dat de flamencodans en muziek er een mooi aandeel 
in hebben, maar dat de dramaturgische kwaliteit achterloopt op hetgeen in 
Nederland aan voorstellingen wordt gemaakt. Wij zouden dus liever zelf creaties 
van kindervoorstellingen produceren. 

• Uitbreiding en professionalisering inclusieproject Flamenco Inclusivo, 
waarbij kwaliteit voorop staat, en ter verbreding van onze doelgroepen 
en participatiestrategie. Na het succes van de eerste editie van dit project, 
op basis van onze ervaringen en indachtig de aanbevelingen van onze 
samenwerkingspartner Wherelant/Purmerend [X3 ‘vermenigvuldig de 
productietijd met drie’] beogen we het onderdeel Flamenco mét en zonder 
beperking uit te breiden met een sociaal inclusief participatieproject van 
en voor doven & (slecht)horenden. Dit in intensieve samenwerking met de 
belangenorganisaties en gedragen door een goede marcomstrategie.

• Voornoemde trajecten vragen echter om een voorbereidingstijd van ongeveer 
twee jaar. Zoveel tijd hadden we niet, maar we hopen deze projecten wel 
te kunnen presenteren in de festivaleditie van 2021. We overwegen de 
mogelijkheden om logistieke kant uit te besteden, o.a. door samenwerking met 
Wolfpack social entreprises. We willen het onderzoek naar zinvolle invulling 
inclusieprojecten met, voor en vooral door vluchtelingen tijdig ontwikkelen, 
waarbij kwaliteit van de voorstellingen net zo belangrijk of belangrijker is dan de 
participatiewaarde. Wij willen daarbij een wisselwerking vinden van professionals 
en amateurs.

• Innovatie van onze pr & marketingstrategie waarin we contact maken met een 
jong publiek, millennials en Nederlanders met een niet-autochtone afkomst, 
waarvoor we voor iedere groep specifieke samenwerkingen opzetten. We zochten 
deze editie al naar wegen om een frisse wind door de campagne te laten gaan, 
ten behoeve van verjonging maar door gebrek aan expertise en mankracht lukte 
dat niet.

• Onze marketingstrategie dient te worden getransformeerd naar een model wat 
in 2021 niet alleen common practice, maar vooruitstrevend zal zijn. Daar ligt 
een uitdaging, die we al enigszins hebben onderzocht en uitgeprobeerd, maar 
waarvoor we expertise in moeten huren om tot concrete werkformules te komen.

• Genereren van internationale publieksstroom door citymarketing en 
samenwerking met TouristBoards van de verschillende steden voor een effectieve 
koppeling van Flamenco en toerisme.

PROGRAMMAWIJZIGINGEN
Bij deze editie hebben zich een aantal door force majeur, gebrek aan tijd en 
middelen en caprichos van artiesten veroorzaakte aanpassingen in het programma 
voorgedaan ten opzichte van de aanvraag. 

• Het geplande concert Lágrimas Negras (revisited) met de Madrileense 
zigeunerzanger El Cigala vond geen doorgang: drankproblemen en uitval van de 
Europa tournee maakten dat de man met het populaire gruizige stemgeluid niet 
naar de Grote Zaal van De Doelen kwam. We organiseerden als compensatie wel 
een extra jazz concert in LantarenVenster, zodat we ook in Rotterdam een mooi 
totaalpakket aan voorstellingen hadden. 

• De Catalaanse singer-songwriter Silvia Pérez Cruz zou haar debuut maken in het 
MGIJ. De planning en contractonderhandelingen waren afgerond, maar het bleef 
wachten op een handtekening, totdat wij vernamen dat de in Spanje grote zalen 
vullende zangeres koos voor een lange Amerikaanse tournee. Wij besloten een 
heel ander programma te programmeren: het enthousiast ontvangen ‘Romances’ 
van Accademia del Piacere, dat prima paste in onze Barok-Flamenco themalijn.

• Aanvankelijk zou Eva Yerbabuena, de ‘grand lady’ van de hedendaagse 
flamencodans in Utrecht, Den Haag en Maastricht haar nieuwste voorstelling 
‘Cuentos de Azúcar’ presenteren. Bij het boeken van deze nieuwe creatie waren 
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er nog weinig technische details bekend, maar we waagden het erop.  Na de 
lange onderhandelingen, lukte het niet om het management er te van overtuigen 
dat deze voorstellingen met de technische efficiëntie van ons team en dat 
van de zalen prima zonder bouwdag kon, wat een van onze gecontracteerde 
voorwaarden was.  Gelukkig was de voorstelling Distopía van Patricia Guerrero 
net klaar, en erg mooi. Zo kwam het dat dé grote flamencoster in wording de 
oudere ster verving met haar nieuwe creatie, en met groot succes. Daarbij paste 
zij beter in ons nieuwe generatie profiel van sterke flamenco vrouwen. 
‘Cuentos de Azúcar’ van Eva Yerbabuena is inmiddels goed ontwikkeld: wij 
zouden deze voorstelling vanaf 13 maart 2020 tijdens onze Intermezzo Flamenco 
serie in Utrecht, Den Haag en Maastricht, dezelfde theaters als waar de 
voorstelling aanvankelijk gepland was tijdens het festival, ware het niet dat de 
Corona-crisis ertussen kwam.

• Gitaarvirtuoos Rafael Riqueni zou z’n internationale comeback maken op de
zesde editie van de Flamenco Biënnale in 2017. Dat ging niet door ten gevolge
van zijn bipolaire stoornis, die nu onder controle lijkt. Hij zal ons zusterfestival Bi
Flamenko in Ljubljana openen, en aansluitend presenteerden wij hem in februari
2020 in Nederland in onze Intermezzo Serie.

• Flamenco 4 Kids: Compañía Anabel Veloso verving Compañía Silvia Marin (zie het
verslag)

• Wijzigingen in het Flamenco Inclusivo programmaonderdeel (zie uitgebreide
uitleg in verslag)

• Het contextprogramma, periode december in De Balie kon geen doorgang vinden
: (zie het verslag)

• De Internationale Expertmeeting zoals we die voor ogen hadden kon door gebrek
aan financiën en tijd van directeur geen doorgang vinden. Met de beperkte
beschikbare middelen nodigden we toch enkele relaties uit: onze collegae uit
Slovenië, de programmeurs van Cankarjev Dom, collega uit Tanzhaus Düsseldorf,
en de artistiek directeur van het SoriFestival in Zuid-Korea met wie we een klein
uitwisselingsproject deden in 2018 in Korea.

INTERMEZZO!SERIE NOVEMBER 2019 
ESTRELLA MORENTE |Amsterdams Andalusisch Orkest 
& Jalal Chekara

Het eerste intermezzo was er een op verzoek en vond plaats voordat 
we de eigenlijke serie 2020 hadden gepland: Theater de Meervaart 
en het DeLaMar Theater zochten onze samenwerking vanwege 
ons publieksbereik, pr & marcom-voering en merknaam voor 
een tweedaags programma waar het Amsterdams Andalusisch 
Orkest met flamencodiva zangeres Estrella Morente het arabo-
andalusische muzikale erfgoed uit Marokko zouden laten herleven 
in een muzikale dialoog, waarvoor haar legendarische vader, de 
rebelse  zanger Enrique Morente (1942-2010) een lans had gebroken 
in het orthodoxe flamenco land van de vorige eeuw in Spanje. 
We gaven met plezier gevolg aan het last minute verzoek van beide 
zalen omdat een dergelijke muzikale dialoog past in ons artistieke 
profiel en vanuit de hoop dat de flamencodiva de naam van haar 
vader eer aan zou doen. Zij het wel met enige scepsis over haar 
drijfveren – het ‘Universo Morente’ een uitgebreid hommage aan 

haar vader, gepland voor de FBN 2017 strandde indertijd vanwege buitensporige 
financiële eisen van de familie. 
Maar vooral leek dit ingelaste intermezzo ons ook een mooie gelegenheid goede 
banden met beide theaters voor toekomstige samenwerkingen aan te knopen 
voor wederzijdse publiekskruisbestuivingen. We zijn verheugd dat we met de 
Meervaart kwamen we een principe akkoord overeenkwamen voor een meerjarige 
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samenwerking te beginnen bij het festival in 2021. Daarbij vormde 
het november intermezzo een goed publicitair momentum voor de 
eigenlijke intermezzo-serie die in februari 2020 van start ging. 
Het speet ons te moeten concluderen dat er artistiek één en ander af 
te dingen viel op het concert: er was geen sprake van een gedegen 
voorbereiding tussen zangeres en orkest en dus ook niet van een 
werkelijke muzikale dialoog met kwalitatieve uitvoering zoals wij 
voorstaan. Ondanks de bijdrage van zanger en violist Jalal Chekara, 
de neef van de oprichter van het Orchestre Chekara de Tetuán, met 
wie Enrique Morente ooit de Arabische wortels van de flamenco 
exploreerde. Het was zoals we vreesden en al vaker zagen in de 
wereldmuziekpraktijk een te gemakkelijke en snel ingekopte ‘fusie’: 
beide partijen deden afzonderlijk hun ding en kwam in één nummer 
een heel klein beetje samen. 

Anderzijds: de Meervaart was goed gevuld, en De La Mar tot de 
laatste stoel vol met dolenthousiast publiek, dat daarnaast ook nog 
eens gemêleerd en divers was zoals we beoogden. De sfeer voor, 
tijdens en na het concert was uitmuntend. Zo is de samenwerking 
tussen FBN, Meervaart, DelaMar vanuit de gemeenschappelijke 
publieksdoelstelling aldus geslaagd te noemen.  En kijken we uit 
naar verder samenwerking.
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ORGANISATIE
 

De naam van Stichting PerpetuumM is per 24 december 2018 gewijzigd in Stichting 
Flamenco Biënnale. De bestuursvorm wijzigde in een model Raad van Toezicht plus 
dagelijks bestuurder. De nieuwe voorzitter is Marise Voskens. Overige leden van 
de Raad van Toezicht, die in het vorige bestuursmodel reeds als bestuurder  actief 
waren zijn Harm Ede Botje, Krijn Meerburg (specialisatie financiën) Ed Spanjaard en 
Hans Maarten van den Brink. Dagelijks bestuurder is Ernestina van de Noort. 

De huidige vaste kern van de organisatie bestaat uit algemeen- en artistiek directeur 
Ernestina van de Noort, zakelijk leider Frank van der Weij en hoofd financiën Ellen 
Bijsterbosch. 

We brachten de productionele uitvoering van festivaleditie 2019 met succes onder 
bij Het Productiecollectief. Hoofd productie Janneke den Engelsen stelde een team 
samen bestaande uit vier uitvoerende producenten: Romy Rigter, Gerard Paulissen, 
Lobke Ruijs en de Spaanse Gemma Pastor (die sinds 2011 als hospitality-medewerker 
de Spaanse artiesten begeleidt). Daarnaast een team van vrijwilligers, chauffeurs en 
tijdelijke krachten. 

Ook het technisch team werd vernieuwd. De technische coördinatie werd in de eerste 
voorbereidingsperiode uitgevoerd door Frank van der Weij, en geleidelijk aan werd 
Tiedo Wilschut als technisch coördinator ingeschakeld voor de verdere uitwerking tot 
en met de festivalperiode.

We maakten als organisatie een mooie professionaliseringsslag: het nieuwe team 
ging met enthousiasme en verve de organisatorische en logistieke uitdaging aan. 
45 muziek- en dansvoorstellingen (waarvan 19 grote zaalvoorstellingen) op ruim 
27 locaties verspreid over 29 dagen in 12 steden (24 volledige festivaldagen),  
86 contextactiviteiten en 40 workshops, 2 eigen creaties, 4 wereldpremières en 
10 gezelschappen on tour (variërend van 2 tot 4 voorstellingen) en totaal
 157 artiesten was deze editie de omvangrijkste uit ons bestaan. We zijn erg blij 
met de nieuwe samenwerking van het nieuwe productie- en technisch team en de 
reacties van de partners en zalen waren navenant.

Het workshop- en contextprogramma werd gecoördineerd en uitgevoerd 
door Annemarie van Drecht en Carmen Buitenhuis in samenwerking met het 
productieteam. Het MarComteam bestond uit Marie-Christine Vink, Ernestina van 
de Noort, Daphne de Groot, Marijk Kuijt en Marleen Paping. De realisatie van de 
marcom campagne, een samenwerking met ruim 25 zalen met ieder hun eigen pr- 
en productieafdeling is en blijft een enorme organisatorische en logistieke uitdaging.

In het algemeen merken we op dat we veel hebben gevergd van het team dat deze 
grote zevende editie van de Flamenco Biënnale uitvoerde voor een honorarium dat 
helaas nog niet berekend werd volgens de regels van de Fair Practice Code. 

Partners

Door een toenemend aantal enthousiaste partners dat wil participeren aan het 
festival, is FBN in de laatste twee edities dusdanig gegroeid dat de al langer 
geambieerde uitbreiding van de organisatie noodzakelijk is. Er zijn flinke stappen 
gezet door het driekoppige kernteam om de organisatie uit te bouwen en de 
continuïteit te waarborgen. De financiële middelen zijn echter ontoereikend om een 
hoofd marketing & communicatie voor langere tijd aan de organisatie te binden. 
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Dat is een vereiste voor de komende periode. Wel zijn naar tevredenheid een 
inclusiecoördinator en een educatiemedewerker aangesteld, die met de directeur 
het uitgebreide inclusieprogramma vormgeven.

Financiële ontwikkeling en fondsenwerving

Met erkenning van ons artistieke profiel door zowel AFK als FPK weten we ons van 
2017 t/m 2020 structureel gesteund. Mede dankzij de honorering van een lange 
lijst trouwe subsidiënten en private fondsen hebben we ook in 2019 een artistiek 
hoogstaande festivaleditie en verbindende Intermezzo Flamenco-serie kunnen 
realiseren. De begroting van de vorige festivaleditie 2017 (à ruim " 8 ton) sloot 
kostendekkend. Dit was het resultaat van een voorzichtige bedrijfsvoering in 2016, 
in afwachting van structurele honorering. Festivaleditie 2019 was dankzij goede 
verkoop en uitgebreide deelname van partners de grootste tot nu toe. Daarnaast 
werd er meer geïnvesteerd in samenwerking op langere termijn, inclusieprojecten en 
het contextprogramma. De totale lasten voor editie 2019 bedroegen ruim " 1 mln. Er 
werd afgesloten met een klein negatief resultaat dat met de algemene reserve werd 
opgevangen. 

Met de gemeentelijke fondsen van Rotterdam, Den Haag en Utrecht is een langjarige 
relatie opgebouwd. Voor VSBfonds, Fonds 21, SENA, Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Fonds 1818, KF Heinfonds en Fentener van Vlissingenfonds geldt hetzelfde. Dioraphte 
en NSGK steunden het festival voor het eerst, de laatste met name ten bate van de 
ontwikkeling van ons Flamenco Inclusivo-programma.
In 2019 werd er meer geïnvesteerd in ontwikkeling van de organisatie op lange 
termijn. Dit wordt voortgezet in 2020. Het takenpakket van de zakelijk leider is flink 
uitgebreid ter bevordering van de continuïteit in de tussenjaren. De bijdragen van 
Spaanse fondsen voor het festival en de Intermezzo-serie leveren een aanzienlijk 
bedrag op: wij durven dit uitzonderlijk te noemen voor een Nederlands festival. 
In 2019 bedroeg de Eigen Inkomsten Quote 58%. In de jaren 2017 en 2018 bedroeg 
het EIQ respectievelijk 54 en 46%. Gemiddeld dus ruim boven de door FPK gestelde 
norm van 25%. De solvabiliteitspercentages in de jaren 2017, 2018 en 2019 bedroegen 
resp. 37%, 25% en 47% dus ruim onder de gestelde norm van 75%. 

Investeringen
In 2019 zijn veel tijd en middelen geïnvesteerd in samenwerking met artistieke 
partners zoals Cello Biënnale Amsterdam, November Music, ICK, Fondation 
Royaumont (FR), SoriFestival, Slagwerk Den Haag, en artiesten ten bate van nieuwe 
creaties. Research en opzet van het inclusie-programma vereiste een grote en 
bevredigende inspanning, evenals de in 2019 gestarte langjarige samenwerking 
met Theater de Meervaart. Ten slotte hebben we ons hard gemaakt voor de 
samenwerking met buitenlandse partners om ons afzetgebied voor eigen creaties en 
de financiering van coproducties te vergroten, onder meer met festival Bi Flamenko 
in Ljubljana. 

Sponsoring & relatiebeheer

Het verkrijgen van een grote of kleine sponsordeal komt nog steeds niet van de 
grond. De FB lijkt een op het eerste gezicht een makkelijk te sponsoren festival, maar 
niets blijkt minder waar. Bedrijven zoeken uiteindelijk altijd de mayor events (North 
Sea Jazz, popfestivals, grote musicals), sport of sociaal geëngageerde projecten. 
We vallen tot dusver tussen wal en schip. Een sponsorwerver is niet geïnteresseerd in 
geschraap met sponsoring in natura, zoals we dat van de afgelopen jaren kennen. 
We huurden in 2017 een externe consultant in om het sponsor/vriendennetwerk op te 
zetten, maar zagen dat het niet meer opleverde dan hetgeen we zelf al voor elkaar 
kregen. Dus gingen we weer zelf op pad. Het toch al kleine aantal  sponsordeals nam 
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in 2019 zelfs nog iets af.  
Air Europa, de luchtvaartmaatschappij met wie we in 2013 en 2015 een aardige 
(maar arbeidsintensieve) barter overeenkwamen werkte na 2017 ook in 2019 weer 
niet mee. We vonden geen vervangende luchtvaartmaatschappij. 
Het Spaanse Verkeersbureau Turespaña bleek vanuit het hoofdkantoor geen budget 
te krijgen en zo hadden we voor het eerst sinds 2008 geen deal meer. Turespaña 
was altijd goed voor een bedrag van " 3.500 waarvoor wij in natura kleine 
optredens op de vakantiebeurs in Utrecht leverden met onze popup-artiesten, die 
wij een deal boden voor al hun optredens ook tijdens het festival, zodat er iets voor 
de organisatie overbleef. Daarnaast organiseerden we altijd op verzoek van het 
Verkeersbureau een receptie in MGIJ waar een lokale VVV, zoals het 
Turismo de Huelva of Granada een presentatie aan Nederlandse cliënten kon 
geven, tegen weer een afname van een contingent toegangskaarten. Met het 
verdwijnen van Turespaña ging deze connectie ook in rook op.

Een kleine sponsoring in natura met Barbadillo wijnen en sherry kregen we last 
minute nog voor elkaar. Voor het team en artiesten (het Lloyd hotel laat onze eigen 
wijnen schenken, dat scheelt weer een ‘slok op een borrel’). De Spaanse wijnen 
en sherry werden ook op een paar locaties geschonken. En ook werd in het MGIJ 
het binnenlopende publiek op een gratis glas getrakteerd. Het blijft een lastige en 
arbeidsintensieve zaak en wordt niet altijd enthousiast ontvangen, omdat het een 
extra zorg is voor het barpersoneel. De zalen zien liever dat het publiek de dranken 
bij de inpandige horeca afneemt, en niet al te veel gratis krijgt aangeboden. We 
onderzoeken verder hoe dergelijke acties kunnen leiden tot een win win situatie voor 
alle betrokken. 

Tijdens het minifestival in MGIJ organiseerden we met Cava Barcelona een 
miniversie van de beoogde een sherryproeverij. Een ‘echte’ Cata met personeel 
dat uitleg geeft over de verschillende sherry soorten viel in het honderd door 
bezuinigingen bij Barbadillo Spanje. Er werden gratis flessen sherry geleverd, die we 
zelf op een tafel plaatsen voor dito publieksconsumptie tussen de activiteiten van 
het minifestival in het MGIJ. De hier onbekende Oloroso Seco vond gretig aftrek. 
We gaan voor de volgende editie op tijd inzetten op een grotere Spaanse bodega 
met een goed distributienetwerk (AH of Gall & Gall) om zo ook acties te kunnen 
organiseren met een pr-marcom-werking.

Met het LloydHotel Amsterdam, ons festivalhotel, werd de traditioneel goede 
relatie en een sponsordeal gehandhaafd, ondanks het feit dat het hotel een nieuwe 
eigenaar heeft en commerciëler is geworden. We kregen echter een bescheidener 
contingent aan kamers dan voorafgaande jaren en tegen een hogere prijs, 
waardoor we moesten uitwijken naar andere hotels. Desalniettemin nog steeds 
financieel aantrekkelijk vergeleken met de zelfs in de winter (door congressen) 
hysterisch hoge Amsterdamse hotelkamerprijzen.   

De samenwerking met Instituto Cervantes werd deze editie stevig aangehaald. 
Het Spaanse cultuurinstituut heeft contact met meer dan 100.000 studenten per 
jaar, wat pr-matig ook een goede werking heeft. Cervantes Utrecht droeg ism het 
hoofdkantoor in Madrid en het prestigieuze Centro Nacional de Difusión Musical 
[CNDM] bij aan het programma Flamenco Envisioned van Trio Arbós en Rafael de 
Utrera in de kleine zaal van Muziekgebouw aan ’t IJ.

De actie Word Vriend van de Flamenco Biënnale! kwam tijdens de lustrumeditie 
van 2015 goed op gang, toen we ons prachtig uitgegeven jubileumboek konden 
inzetten. Ook deze editie vroegen we bij iedere aankondiging van de voorstellingen 
aandacht met de speciale Vriendenflyer en presenteerden we ludiek onze nieuwe en 
uitgebreide merchandise als welkomstgeschenk voor een nieuwe vriend. De aanwas 
aan vrienden blijft echter heel bescheiden, ook al ontvingen wij in 2019 de eerste  
‘& 5.000-5-Jaren-Vriend’. In ons streven het publiek zo goed mogelijk te bedienen 
met kwalitatief hoogstaande voorstellingen en concerten komt het werven van 
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vrienden en begunstigers op een te bescheiden plaats. Met een van de trouwe 
vrienden wordt nu gebrainstormd over een actiever vriendenbeleid: het opzetten 
van een ‘circulo de amigos’ - vriendenkring, bijvoorbeeld om de binding te vergroten. 
Uiteraard delen wij zijn enthousiasme en gaan kijken hoe we tijdens de intermezzi, 
als we meer tijd hebben, iets extra’s voor onze vrienden kunnen doen en een nieuwe 
aanwas kunnen creëren. Dit is arbeidsintensief.

Professionalisering van het (internationale)relatiebeheer, vrienden- en 
begunstigersbeheer en sponsorwerving dat recht doet aan ons festival is nodig. 
Wij beraadden ons op een grotere investering voor uitvoering/personeelskosten en 
namen een steviger post hiervoor op in onze begrotingen voor 2021-2024.
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Code Culturele Diversiteit

Stichting Flamenco Biënnale is een organisatie die culturele uitingen presenteert 
met een oorsprong in Spanje en de Oriënt, uitgevoerd door Spaanse, Iraanse, 
Irakese, Marokkaanse Turkse, Indiase, Hindoestaanse musici of artiesten met een 
multiculturele achtergrond. Er wordt samengewerkt met musici en kunstenaars uit 
vele culturen en nationaliteiten. Culturele diversiteit is dus vanzelfsprekend binnen 
het festival en de organisatie, je zou kunnen zeggen dat het een essentieel onderdeel 
is van onze festivalidentiteit en ons artistieke profiel.
Communicatieprocessen binnen de organisatie zijn potentieel toegankelijk voor alle 
deelnemers van alle nationaliteiten.

Binnen de organisatie is culturele diversiteit vanzelfsprekend. Samenwerking 
met Nederlanders van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse komaf is evenzo 
vanzelfsprekend. Er wordt bijvoorbeeld samengewerkt met Zafer Yurdakul, 
programmeur van Podium Mozaïek en met Yassine Boussaid, directeur van De 
Meervaart zijn we in gesprek over een toekomstige samenwerking. Wij signaleren 
onder het publiek niet altijd personen die zich overduidelijk profileren als 
Marokkaan, Turk of Surinamer, maar we stemmen onze marketing uitgekiend op 
dit beoogde publiek af. Ondanks de nichemarketing is het niet altijd makkelijk om 
bij een Perzische-Flamencodialoog, of een Spaanse-Hindoestaanse dansproductie 
de doelgroepen uit de andere culturen te bereiken, maar we benaderen ze wel. 
Verder is er een keur aan verschillende nationaliteiten die naar de voorstellingen en 
concerten komen.

Visie & missie diversiteit en inclusie 

Volgens FBN gaat diversiteit over het collectief en de verschillen tussen de mensen 
daarbinnen. Inclusie gaat over het individu; hoe dat de ruimte krijgt om zich welkom 
te voelen en bij te dragen. Diversiteit en inclusie vormen twee kernwaarden binnen 
de flamenco: het genre is een smeltkroes van invloeden uit totaal uiteenlopende 
culturen; participatie - het delen van het ritme - vormt er de kern van. Voor FBN is 
het naleven en bevorderen van die twee waarden een tweede natuur - al vanaf het 
begin. Enerzijds focussen we op de dialoog tussen flamenco en ‘herkomstlanden’ als 
de Maghreb, Turkije en Iran: we profileren ons als culturele cross road.
Anderzijds zorgen we voor een open, veilige festivalsfeer, waarin iedereen - zowel 
in context- als hoofdprogrammering - bijdraagt, meedoet, opgaat. Het kan echter 
altijd beter, en het is nooit klaar: we willen onze diversiteit op alle gebieden doen 
toenemen en onze organisatie en activiteiten inclusiever maken. Daarvoor zetten we 
ons in.

Voor FBN draait het om twee zaken: de universele waarde van ritme en beweging, 
en de rijke muzikale tradities die in de flamenco culmineerden. Daaruit volgen 
onze werkvelden. We zijn er voor iedereen die aansluiting kan vinden op ritme en 
beweging, maar daartoe niet altijd de kans krijgt: mensen met een (verstandelijke 
of lichamelijke) beperking en (geïsoleerde) ouderen. Onderzoek toont dat zij 
buitenproportioneel veel baat hebben bij actieve en passieve participatie.
Daarnaast ontwikkelen we programma’s waarin de etnische diversiteit in de stad 
gekoppeld wordt aan de culturele diversiteit die de flamenco representeert. We 
gaan in nieuwe producties en contextprogramma’s expliciet in op het intermenselijke, 
wat culturen bindt.
Op het gebied van culturele diversiteit deden we veel ervaring op en hebben we veel 
partners. Onze inclusie op het gebied van leeftijd en (mate van) beperking staat nog 
in de kinderschoenen, maar we hebben een goed beeld van de volgende stappen.
Om met de Code Diversiteit en Inclusie te spreken: we zijn klaar voor stap 4 & 5. Dat 
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wil zeggen: onze visie op diversiteit en inclusie moet structureel worden geïntegreerd 
in ons beleid, onze organisatie en onze activiteiten, en we moeten erop gaan 
monitoren. Alles wat we reeds gezaaid hebben ontwikkelen we door, voortdurend 
luisterend naar de participerende partijen en doelgroepen. Dat is intern.
Extern willen we meer naar buiten treden met onze visie: zoals we de stereotypen 
over flamenco hebben ontkracht, willen we bij ons publiek graag bewustzijn 
creëren over unconscious bias. Daarbij willen we een kwalitatief hoogstaande 
programmering kunnen blijven garanderen: als publieksfestival met betekenis is 
en blijft dat prioriteit nummer één. De ervaring leert dat inclusieprojecten (zoals 
Flamenco Inclusivo, met mensen met een verstandelijke beperking) tot op heden 
een grote aanslag op budget, tijd, personeel vormen; assets die anders ten goede 
komen aan de kwaliteit. Wellicht gaat dat beter met het verstrijken van de tijd. Voor 
FBN is de voorloperspositie echter cruciaal: die willen we behouden. Onze inclusieve 
programmering draagt daaraan bij, maar vormt in sommige opzichten ook een 
aanvulling op de bestaande activiteiten; daar moeten dan ook voldoende middelen 
tegenover staan. Een andere uitdaging betreft het personeel: hoe krijgen we een 
diverser team? En als we dat bereikt hebben: hoe maken we dat team zo inclusief 
mogelijk? We werken tot op heden veel met mensen uit de eigen bubbel, en moeten 
ons op die vragen gaan toeleggen.
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REFLECTIE OP FESTIVALEDITIE 2019

We kijken terug op een artistiek hoogstaande, geslaagde en bejubelde 7e editie 
van de Flamenco Biënnale Nederland waar we met verrassende voorstellingen 
en concerten, een omvangrijk contextprogramma waaronder een nieuw, zinvol, 
grensverleggend maar ook bewerkelijk en kostbaar Flamenco Inclusivo-onderdeel. 
Diverse overige contextactiviteiten werden gerealiseerd, een bijzonder Flamenco 
Intermezzo-programma werd gerealiseerd en toekomstige projecten werden 
voorbereid. Het verheugt ons dat wij een groot en gevarieerd publiek mochten 
verwelkomen, en uiterst positieve reacties en mediarespons mochten ontvangen. 
Wij zijn alle medewerkers, deelnemende organisaties en subsidiënten zeer dankbaar 
voor dit grote succes.

Graag plaatsen we een kanttekening betreffende de financiën. De festivaledities 
2017 en 2019 zijn begroot binnen de financiële kaders die realistisch werden geacht 
voor structurele subsidieaanvragen ten bate van de periode 2017-2020. We zagen 
in 2019 wederom dat de, indertijd idealistisch gecalculeerde, begroting ons weinig 
ruimte laat om de organisatie grondig te moderniseren en meer continuïteit te 
ontwikkelen, met name in de tussenjaren. We zouden graag de werkzaamheden 
ter professionalisering en inhoudelijke ontwikkeling ook na deze festivaleditie willen 
verdelen over meerdere uitvoerders, te honoreren volgens de Fair Practice Code. Nu 
zijn alle inkomsten aangewend om het publiek een fantastisch grensverleggend en 
verrassend programma te kunnen bieden. De grote editie in 2019 ontving zeer veel 
positieve reacties van pers, publiek en partners. Echter: meer vrouw- en mankracht is 
voor een volgende keer noodzakelijk. 
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Bezoekcijfers & bezettingspercentages

De VII Flamenco Biënnale trok totaal ruim 25.102 bezoekers (24.395 in Nederland) 
waarvan 14.258 de voorstellingen en concerten bezochten. (13.551 in Nederland, 707 
in België) 10.844 personen bezochten in Nederland het contextprogramma en namen 
deel aan het workshopprogramma.

De gemiddelde zaalbezetting van voorstellingen en concerten bedroeg 79%. 
De publiekscijfers en zaalbezetting per stad:

Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht  
Eindhoven
Groningen
Maastricht
Amersfoort
Purmerend
Antwerpen
Gent 

Bezoekcijfers concert ‘21’ 
Dani de Morón en Patricia Guerrero,
aansluitend op de Biënnale periode:

Bezoekcijfers Estrella Morente &
Amsterdam Andalusisch Orkest
De Meervaart Amsterdam
DeLaMar Theater Amsterdam

Groot totaal bezoekers 2019

6.675
1.892

1.112
2.001

570
 299
374
326

 302
624
 83

562

605
600

26.869

bezettingspercentage 86%
78%
57%
96%
71%

69%
60%
67%
94%
89%
42%

bezettingspercentage 100%

bezettingspercentage    76%
bezettingspercentage 100%




